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ملخص: 
تتن�ول هذه الدرا�سة البل�س�ن ب�عتب�ره واحداً من النب�تـ�ت الطبية التي ك�نت معروفة 
قزمة  اأ�سج�ر  عن  عب�رة  وهو  الو�سطى،  االإ�سالمية  الع�سور  خالل  الطبي  الو�سط  يف  بكرثة 
»�سجريات»، ك�نت تزرع يف فل�سطني وم�رص منذ الع�سور القدمية، وُزرعت خالل فرتة احلكم 
نوعً� من  ال�سجريات  واأنتجت هذه  كبري،  ب�سكل  اململوكية  الفرتة  وبخ��سة يف   ، االإ�سالمي 

الدهن الطبي الذي ا�ستخدم يف العالج على نط�ق وا�سع.
التي  االأمرا�ص  الطبي من خالل جن�عته يف عالج كثري من  الدهن  اأهمية هذا  وتبدو 
ك�نت منت�رصة خالل تلك الفرتة، وكونه اأحد العق�قري الطبية املهمة التي �سكلت يف جمموعه� 
واملهتمني  القدامى،  االأطب�ء  جت�رب  اأكدته  م�  وهذا  االإ�سالمي،  الع�مل  يف  الطبية  اخلزانة 

ب�لعالج الطبي.
يف  مهمً�  عن�رصاً  ب�عتب�ره  امل�سيحيني  لدى  كبرية  بقدا�سة  البل�س�ن  دهن  حظي  وقد 
مي�ه التعميد الذي يعدُّ من الطقو�ص الرئي�سة يف دي�نتهم، ف�ساًل عن ت�أثريه يف العالق�ت بني 

الع�ملني االإ�سالمي وامل�سيحي.
وتهدف هذه الدرا�سة اإىل لفت نظر الب�حثني يف جم�ل العق�قري الطبية اإىل هذا النوع 
يف  الب�رص  �سحة  يف  �سلبً�  اأثرت  التي  الكيم�وية  العق�قري  عن  بدياًل  ليكون  النب�ت�ت،  من 
ح�الت عدة، ودرا�سة اإمك�نية ا�ستنب�ته� يف فل�سطني وم�رص، لدوره� العالجي الذي ال يرتك 
م�س�عف�ت �سلبية على �سحة االإن�س�ن، وملردوده� االقت�س�دي نظراً لتوافره� بكرثة يف هذه 

املنطقة.
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Abstract: 
The aim of this paper is to study one of the herbals, Albulsan Plant, 

which was known amongst the medical field during the Islamic Ages. It is 
a medical fat produced by small bushes which mainly grow in Palestine 
and Egypt during the ancient ages. It was largely used during the Mamluk 
reign. Its importance lies a variety of diseases at that time. As a result, it 
was considered as the basic medicine in the Islamic World. Moreover, the 
Christians considered it as a holy plant because it was used in Baptism. This 
study also aims at focusing the attention of scholars in the medical field to 
the importance of this plant to be used as a supplement to chemical remedies 
because it does not have side effects as well as to the financial and economic 
benefits as a result of its abundance in Palestine
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مقدمة: 
�سكلت النب�ت�ت الطبية عن�رصاً رئي�سً� يف �سن�عة العق�قري الطبية خالل الع�سور القدمية 
والع�سور الو�سطى، وك�ن االأطب�ء اليون�ن )1( ، وامل�سلمون قد ا�ستخدموا هذه النب�ت�ت يف 
عالج كثري من االأمرا�ص التي ت�سيب االإن�س�ن، ومنهم الطبيب امل�سلم ر�سيد الدين بن علي 
ال�سوري )2( الذي اأق�م فرتة يف مدينة القد�ص، وكتب موؤلف�ت طبية عدة، منه�: »كت�ب االأدوية 
املفردة«، وخالل عمله كطبيب وب�حث يف جم�ل العق�قري الطبية، ك�ن ي�سطحب معه ر�س�مً� 
ويتجول يف االأم�كن التي تنمو فيه� النب�ت�ت الطبية، وي�س�هدا معً� هذه النب�ت�ت، وير�سمه� 
الر�س�م يف جميع مراحل منوه�، ويف الوقت نف�سه دّون الطبيب ال�سوري مالحظ�ته حول 

قيمته� العالجية )3( .
اجلوار  دول  بع�ص  يف  الطبية  ب�لنب�ت�ت  لالهتم�م  حثيثة  حم�والت  جتري  وحديثً� 
الأهميته� العالجية بو�سفه� بدياًل عن العق�قري الكيم�وية، التي بداأت اأعرا�سه� ال�سلبية توؤثر 
يف �سحة االإن�س�ن ب�سكل وا�سح، فعلى �سبيل املث�ل بداأت حم�والت حثيثة ال�ستنب�ت بع�ص 
 ، )5( البل�س�ن يف منطقة عني جدي )4( يف فل�سطني املحتلة  النب�ت�ت الطبية، وعلى راأ�سه� 
اأبح�ث  فيه  االأردن عـ�م1429هـ/ 2008م، قدمت  ُعـقد موؤمتـر دويل يف  ال�س�أن  ويف هذا 

تن�ولت اأهمية النب�ت�ت الطبية، وطرق زراعته�، وا�ستخدام�ته� العالجية )6( .
هدفت هذه الدرا�سة اإىل اإلق�ء ال�سوء على البل�س�ن ب�عتب�ره واحداً من النب�ت�ت الطبية 
ت دوراً مهمً� يف �سن�عة العق�قري الطبية، واحلديث عن خ�س�ئ�سه الطبية، ومزاي�ه  التي اأدَّ
اإىل  النظر  لفت  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت  كم�  االإ�سالمي.  العهد  خالل  والتجميلية  العالجية 
هذا النب�ت، لدرا�سة اإمك�نية اإع�دة ا�ستنب�ته يف فل�سطني وم�رص، لي�سكل م�دة ذات مردود 

اقت�س�دي، بعد اإجراء درا�س�ت حول اإمك�نية جن�حه، ودرا�سة جدواه االقت�س�دية كذلك. 
ق�سم الب�حث هذه الدرا�سة اإىل ثالثة ف�سول رئي�سة، ركز الف�سل االأول منه� على اأ�سل 
النبتة، وت�ريخه�، ومن�طق زراعته� يف فل�سطني، وم�رص يف الع�سور القدمية وخالل  هذه 
الطبي،  دهنه  وا�ستخراج  البل�س�ن،  زراعة  طرق  الث�ين  الف�سل  وتن�ول  االإ�سالمي.  العـهد 

وتقطريه، وكمية االإنت�ج، ون�ق�ص الف�سل الث�لث ا�ستخدام�ته العالجية والدينية.
واعتمدت على عدد من املخطوط�ت،  والتو�سي�ت،  النت�ئج  من  الدرا�سة عدداً  وحوت 
واالأج�نب،  امل�سلمون  الرح�لة  به�  ق�م  التي  الرحالت  من  عدد  منه�  املطبوعة  وامل�س�در 

حتدثوا خالله� عن �سجريات البل�س�ن ومنوه� يف فل�سطني وم�رص. 
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مقدمة: 
�سكلت النب�ت�ت الطبية عن�رصاً رئي�سً� يف �سن�عة العق�قري الطبية خالل الع�سور القدمية 
والع�سور الو�سطى، وك�ن االأطب�ء اليون�ن )1( ، وامل�سلمون قد ا�ستخدموا هذه النب�ت�ت يف 
عالج كثري من االأمرا�ص التي ت�سيب االإن�س�ن، ومنهم الطبيب امل�سلم ر�سيد الدين بن علي 
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املفردة«، وخالل عمله كطبيب وب�حث يف جم�ل العق�قري الطبية، ك�ن ي�سطحب معه ر�س�مً� 
ويتجول يف االأم�كن التي تنمو فيه� النب�ت�ت الطبية، وي�س�هدا معً� هذه النب�ت�ت، وير�سمه� 
الر�س�م يف جميع مراحل منوه�، ويف الوقت نف�سه دّون الطبيب ال�سوري مالحظ�ته حول 

قيمته� العالجية )3( .
اجلوار  دول  بع�ص  يف  الطبية  ب�لنب�ت�ت  لالهتم�م  حثيثة  حم�والت  جتري  وحديثً� 
الأهميته� العالجية بو�سفه� بدياًل عن العق�قري الكيم�وية، التي بداأت اأعرا�سه� ال�سلبية توؤثر 
يف �سحة االإن�س�ن ب�سكل وا�سح، فعلى �سبيل املث�ل بداأت حم�والت حثيثة ال�ستنب�ت بع�ص 
 ، )5( البل�س�ن يف منطقة عني جدي )4( يف فل�سطني املحتلة  النب�ت�ت الطبية، وعلى راأ�سه� 
اأبح�ث  فيه  االأردن عـ�م1429هـ/ 2008م، قدمت  ُعـقد موؤمتـر دويل يف  ال�س�أن  ويف هذا 

تن�ولت اأهمية النب�ت�ت الطبية، وطرق زراعته�، وا�ستخدام�ته� العالجية )6( .
هدفت هذه الدرا�سة اإىل اإلق�ء ال�سوء على البل�س�ن ب�عتب�ره واحداً من النب�ت�ت الطبية 
ت دوراً مهمً� يف �سن�عة العق�قري الطبية، واحلديث عن خ�س�ئ�سه الطبية، ومزاي�ه  التي اأدَّ
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اقت�س�دي، بعد اإجراء درا�س�ت حول اإمك�نية جن�حه، ودرا�سة جدواه االقت�س�دية كذلك. 
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الطبي،  دهنه  وا�ستخراج  البل�س�ن،  زراعة  طرق  الث�ين  الف�سل  وتن�ول  االإ�سالمي.  العـهد 

وتقطريه، وكمية االإنت�ج، ون�ق�ص الف�سل الث�لث ا�ستخدام�ته العالجية والدينية.
واعتمدت على عدد من املخطوط�ت،  والتو�سي�ت،  النت�ئج  من  الدرا�سة عدداً  وحوت 
واالأج�نب،  امل�سلمون  الرح�لة  به�  ق�م  التي  الرحالت  من  عدد  منه�  املطبوعة  وامل�س�در 

حتدثوا خالله� عن �سجريات البل�س�ن ومنوه� يف فل�سطني وم�رص. 

الفصل األول - زراعة البلسان واستغالله عرب العصور التارخيية: 

أ- مناطق زراعته: 

البل�س�ن نب�ت طبي ذو رائحة عطرية، يعي�ص يف املن�طق التي ي�سود فيه� املن�خ 
املداري، ويحت�ج اإىل درجة حرارة مرتفعة، ومي�ه وفرية لينمو ويتك�ثر، وهـو نوع من 

االأ�سجـ�ر القزمـة )7( التي ال يزيد طوله� عن الذراع )8( ، وت�سبه اأوراقه� اأوراق �سجرة 
الروم�ن يف بداية منوه� )9( ، و�س�قه� عليه حل�ء علوي يغلب عليه اللون االأحمر الق�ين، 

واللح�ء ال�سفلي مييل اإىل اللون االأخ�رص الق�مت، وتنتج ثمراً بداخله بذرة ت�سبه حبة اللوز 
ال�سغري )10(.

 شكل رقم )1(
ثمار وأغصان وأوراق شجيرة البلسان. 

.Feliks,Balsam,Vol,4,P.142- 143 :نقاًل عن



306

د. عبد الرحمن املغربي41 - 922هـ/ 661 - 1516م
زراعة البلســان في فلسطني ومصر واستخداماته 

وبعـد جرح حل�ء هذه ال�سجريات يخرج منه� نوٌع من الدهـون النب�تية دهن البل�س�ن 
الطبيعية  االأدوية  ُو�سمي خزانة  ، تفوُح منه رائحة نف�ذة،   )11( ُعرف علميً� ب��سم »راتنج» 

لتنوع ا�ستعم�الته الطبية )12( .
واأطلق على االأ�سول الربية لهذا النب�ت ا�سم »الب�س�م »، وينمو يف جب�ل احلج�ز قرب 
وال�سودان،  واأثيوبي�،  اليمن،  اجلبلية يف  املن�طق  املنورة، ويف بع�ص  املدينة  مكة، وغرب 
معتمداً على مي�ه االأمط�ر، وك�نت عملية ا�ستخراج الدهن منه حمدودة جداً، لقلة ع�س�رته 
الن�جتة عن عدم توافر ري منتظم، ولذلك اجتهد بع�ص اجلغرافيني امل�سلمني، واأكدوا اأنه ال 

ينتج اأي نوع من الدهون )13( .
بل�ســـم                وم�سطلح   ،  )14( البل�سم  ب��سم  الع�مة  ولدى  جت�ريً�  الطبي  الدهن  وعرف 
الرائحـة  اأو ذي  العطـــور،  �سيد  Botsmin مبعنى  االآرامية  الكلمة  ا�ستـق من  Balsam رمب� 

الزكيـة، واال�سـم العلمـــي للدهـن الذي تنتجـه
شكل رقم )2(

هذه ال�سجـرية هو Amyris Gileadensis )15( ، وعرف البل�س�ن ب�أ�سم�ء عدة ارتبطت 
مبك�ن اإنت�جه )16( ، فقد ُعرف ب��سم: بل�سم مكة، وبل�سم جلع�د )17( ، وك�ن دهن البل�س�ن من 
الب�س�ئع الرائجة يف الع�سور القدمية ب�سبب ا�ستخدام�ته الطبية، وت�أثريه الوا�سح يف عالج 
ال�سموم )18( ، وج�ء يف العهد القدمي اأن الق�فلة التي اأنقذت �سيدن� يو�سف عليه ال�سالم من 
اجلب )19( ك�نت حتمل بل�س�نً� من فل�سطني اإىل م�رص )20( ، وتذكر الرواي�ت اأن بلقي�ص ملكة 
�سب�أ قدمت ل�سيدن� �سليم�ن )21( بع�ص دهن البل�س�ن، وجذوره على �سبيل الهدية، وُزرعت هذه 

اجلذور قرب عني جدي، ومنه� تك�ثرت يف فل�سطني )22( .  
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ويف الفرتة الروم�نية انت�رصت زراعته ب�سكل وا�سع يف فل�سطني، وبخ��سة يف منطقة 
املزروعة  املنطقة  م�س�حة  اأن   )23(  Strabo �سرتابو  الروم�ين  الرح�لة  وذكر  جدي،  عني 
 Plniy ب�لبل�س�ن يف اأريح� بلغت ع�رصين كيلو مرتاً مربعً�، كم� حتدث الرح�لة بلني الكبري
the Elder )24( عن البل�س�ن يف منطقة اأريح�، وق�ل اإنه وجد فيه� ب�س�تني عدة، واأن م�س�حة 

الب�ست�ن الواحد تبلغ ع�رصين دومنً�، واأن الب�ست�ن الواحد يعطي �ستة ج�لون�ت )25( من الدهن 
الطبي )26( .

وزودت ب�س�تني البل�س�ن يف اأريح� خزينة االإمرباطورية الروم�نية بحوايل م�ئتي األف 
دين�ر ذهبي يف الع�م، وخالل فرتة �سيطرة اأنطونيو�ص Antigonus )27( يف ال�رصق، ك�نت 
منطقة زراعة البل�س�ن يف اأريح� اإقط�عً� ممنوحً� اإىل زوجته كليوبرتا Cleopatra )28( ملكة 

م�رص )29( .
وخالل تلك الفرتة انتقلت زراعته من فل�سطني )30( اإىل م�رص )31( ، وذلك قبيل ظهور 
الدي�نة امل�سيحية، حني خرجت مرمي العذراء، ومعه� ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم من فل�سطني 
فراراً من هريود�ص )32( ، وتوجهت اإىل م�رص، ومرت ب�ملطرية )33( ، وحتدثت اأ�سطورة عن 
غ�سل العذراء مالب�ص ال�سيد امل�سيح املت�سخة مبي�ه من بئر املطرية، ور�ست املي�ه على االأر�ص، 
فنمت �سجريات البل�س�ن الذي اأ�سبح دهنهـ� جزءاً رئيـ�سً� من طقو�ص التعميد امل�سيحية )34(، 

وكونت حديقة كبرية بف�سل مي�ه البئر التي تدفقت اأ�ساًل من نبع مي�ه جويف )35( . 

ب- البلسان يف العصور اإلسالمية: 

االإ�سالمية  الع�سور  خالل  فل�سطني  يف  الطبي  دهنه  وتقطري  البل�س�ن  زراعة  ازدهرت 
املبكرة، وحتديداً يف منطقة االأغوار قرب اأريح�، ويف عني جدي وم� ج�وره� من املن�طق)36(، 
اإنت�جه�  اخلالفة  موؤ�س�سة  احتكرت  ن�درة  م�دة  البل�س�ن  دهن  ك�ن  االأموية  الفرتة  وخالل 
وجت�رته�، وك�ن تداوله� ممنوعً�، وعق�ب من يقوم بتهريبه� خ�رج حدود الدولة االإ�سالمية 

املوت )37( . 
اإىل االأ�سواق بطريق غري م�رصوع، و ذلك عرب  وب�لرغم من ذلك فقد ت�رصب جزٌء منه� 
امل�رصفني على زراعة �سجريات البل�س�ن، الذين ا�ستخرجوا الدهن الطبي من االأغ�س�ن واالأوراق 
وذلك بعد غليه�، وكب�سه�، وتكريره� )38( ، واأحي�نً� ك�ن يبيع بع�ص االأعي�ن جزءاً من دهن 
البل�س�ن الذي ح�سلوا عليه من اخلليفة اأو ال�سلط�ن كهدية، اأو عن طريق البيع املحدود الذي 
اإىل  يقوم به امل�رصفون على هذه امل�دة يف اخلزانة ال�سلط�نية )39( ، وك�ن يت�رصب بع�سه 

االأ�سواق كم� يبدو بطريقة �رصية.
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عهد  يف  فل�سطني  زار  الذي   ،  )40(  Willibald وليب�لد  االإجنليزي  الرح�لة  اأ�سرتى  وقد 
اإىل  البل�س�ن من فل�سطني، ونقله  ، كمية �سغرية من دهن   )41( الث�ين  االأموي يزيد  اخلليفة 
لي�سمن  ف��ستخدم حيلة خلداع موظفي اجلم�رك  اخل�رج يف طريق عودته بطريقة �رصية، 
عدم العثورعلى دهن البل�س�ن معه، حيث و�سعه يف ق�رورة �سغرية واأغلقه� ب�إحك�م كبري، 
ثم اأدخل الق�رورة التي حتوي بل�س�نً� يف ق�رورة اأكرب حجمً� وعب�أه� ب�لق�ر، فلم� و�سل اإىل 

مين�ء �سور )42( ، فت�سوا اأمتعته ومل يتعرفوا اإىل رائحته ب�سبب رائحة الق�ر )43( .
وبقيت زراعته مزدهرة يف فل�سطني، وتفوق على بل�س�ن م�رص من ن�حية اجلودة )44( 
، وقد �س�هد الرح�لة برن�رد احلكيم Bernardus Sapiens )45( اأثن�ء مروره ب�أريح�، خالل 
القرن الث�لث الهجري/ الت��سع امليالدي مزرعة للبل�س�ن، يعمل فيه� فالحون ي�ستخرجون 
ال�س�ئل الدهني، عن طريق جرح ق�رصة ال�سيق�ن ب�سكل طويل بو�س�طة حج�رة مدببة )46( ، 
البل�س�ن  دهن  اإنت�ج  على  �سيطروا  1099م،  492هـ/  ع�م  فل�سطني  الفرجنة  احتالل  وبعد 
فيه� )47( ، ووجهوا عن�ية خ��سة جت�ه هذه الزراعة، وقد توىل التج�ر االإيط�ليون ت�سديره 

من من�طق اإنت�جه يف فل�سطني اإىل اأوروب� )48( .
وا�ستمر االهتم�م ب�إنت�ج البل�س�ن يف منطقة اأريح�، وت�سديره من فل�سطني اإىل اأوروب� 
وا�سحً� خالل الفرتة الفرجنية )49( ، ويبدو ذلك من االهتم�م الوا�سع به� حيث و�سعت حتت 

�سيطرة الكني�سة مب��رصة، ومنحت اإقط�عً� اإىل كني�سة القي�مة )50( .
ال�س�م ب�سكل ع�م وفل�سطني ب�سكل خ��ص، والتي  التي واجهته� بالد  وك�ن لالأخط�ر 
متثلت ب�لغزو الفرجني واملغويل بني ع�مي 492هـ/ 1099م 658هـ/ 1260م، اأثر وا�سح 
ال�س�م بع�مة، وانعك�ص  ال�سي��سية واالقت�س�دية يف فل�سطني بخ��سة وبالد  االأو�س�ع  على 
هذا �سلبً� على زراعة البل�س�ن واإنت�جه، التي �سهدت تدهوراً كبرياً بعد التغريات ال�رصيعة التي 
جرت على ال�سلطة احل�كمة امل�رصفة على زراعته، فتوقفت زراعته يف فل�سطني، وهو م� اأكده 
اأن زراعة البل�س�ن انتهت بفل�سطني )52( ، واأنه�  الرح�لة عبد اللطيف البغدادي )51( ، وذكر 

ازدهرت يف م�رص �سمن حديقة املطرية )53( . 
امل�سيح  ال�سيد  زي�رة  ب�سبب  وذلك  كبرية،  دينية  ه�لة  احلديقة  هذه  حول  وُر�سمت 
واال�ست�سف�ء  به�،  للتربك  امل�سيحيون  احلج�ج  وق�سده�  له�،  العذراء  ووالدته  ال�سالم  عليه 
مبي�هه�)54( ، وحتدثت الرواي�ت امل�سيحية ب�أ�سطورية عن قد�سيته�، وذكرت اأن الثريان التي 
تدير نواعري املي�ه التي تروي �سجريات البل�س�ن تتوقف تلق�ئيً� عن العمل يوم االأحد من كل 
ال�سجريات ب�ملي�ه، وبخ��سة  اآب�ر للري �س�همت يف تزويد  ، وك�ن به� خم�سة   )55( اأ�سبوع 
يف ف�سل ال�سيف احل�ر )56( ، وك�ن عدد من احلج�ج امل�سيحيني يزور حديقة البل�س�ن يف 

طريقهم اإىل االأر�ص املقد�سة اعرتافً� منهم بخ�سو�سيته� الدينية )57( .
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وك�نت احلديقة مو�سع عن�ية ال�سلطة احل�كمة واهتم�مه� )58( ، واأ�رصف عليه� عم�ٌل 
االأ�سج�ر قد اختلف  اأن م�س�حة احلديقة، وعدد  م�سيحيون عرفوا ب��سم »اجلن�ينية«، ويبدو 
عبد  الرح�لة  ويذكر  ب�ل�سجريات،  العن�ية  وح�سب  املن�خ،  اختالف  ح�سب  الأخرى  فرتة  من 
اللطيف البغدادي اأن م�س�حة احلديقة بلغت �سبعة فدادين )59( ب�ملقي��ص امل�رصي )60( ، ويف 
منت�سف القرن الذي يليه ذكر املوؤرخ ابن االأثري )61( اأن م�س�حة احلديقة و�سلت اإىل ميل )62( 
مربع )63( ، ثم تراجعت م�س�حة هذه احلديقة يف نه�ية القرن الث�من الهجري/ الرابع ع�رص 
امليالدي اإىل )450( ذراعً� مربعً� فقط )64( ، وذلك ح�سب م� اأورد الراهب فران�سيكو �سورونو 

Francesco Suriano )65( ، وميكن تو�سيح التغريات التي طراأت على م�س�حته� ك�لت�يل: 

الجدول )1( 
مساحة الحديقة بين القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميادي 

والقرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميادي

م�ساحة احلديقة كما وردت التاري���خ.الرقم
يف امل�سادر املعا�رضة.

م�ساحة احلديقة
باملرت املربع.

44،576 م2�سبعة فدادين.نه�ية القرن ال�س�د�ص الهجري/ الث�ين ع�رص امليالدي.1

2،590،000 م2ميل مربع.الن�سف االأول من القرن ال�س�بع الهجري/ الث�لث ع�رص امليالدي.2

89،550 م2اأربعم�ئة وخم�سون ذراعً�.نه�ية القرن الث�من الهجري/ الرابع ع�رص امليالدي.3

وميكن تو�سيح هذا اجلدول بي�نيً� على النحو االآتي: 
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ويبدو اأن التو�سع الوا�سح يف م�س�حة احلديقة خالل الن�سف االأول من القرن ال�س�بع 
اإىل حد كبري ب��ستقرار االأو�س�ع ن�سبيً�ُ يف م�رص،  الث�لث ع�رص امليالدي مرتبط  الهجري/ 
والعن�ية اخل��سة التي اأواله� امللك الك�مل بن الع�دل االأيوبي )66( لزراعة البل�س�ن، وحم�ولة 

ا�ستنب�ته خ�رج حدود حديقة املطرية )67( . 
ويعود التن�ق�ص الوا�سح يف م�س�حة احلديقة يف نه�ية القرن الث�من الهجري/ الرابع 
ع�رص امليالدي اإىل كرثة االعتداءات على احلديقة، وقد ر�سدت اإحدى هذه املح�والت قي�م 
ع�س�بة من املتمردين ب�العتداء على احلديقة وتخريبه� ع�م 900هـ/ 1494م )68( ، ويبدو 
اأن عملهم هذا ك�ن حم�ولة للح�سول على هذه ال�سلعة غ�لية الثمن، واملطلوبة ع�مليً�، وك�ن 
جزءاً من حم�ولتهم النيل من ال�سلطة احل�كمة وك�رص احتك�ره� لهذه ال�سلعة، ب�عتب�ر اأن اإنت�ج 
الغوري)69(  ق�ن�سوه  ال�سلط�ن  اأر�سل  ولذلك  امتي�زاً حكوميً�ً،  البل�س�ن وت�سديره ك�ن  دهن 
بعثة، اأح�رصت اأ�سواًل من �سجريات البل�س�ن الربي » الب�س�م« برتبته� من احلج�ز )70( ، واأعيد 
زراعته� من جديد يف احلديقة نف�سه� )71( . على اأنه يجب اأن ال نغفل عوامل اأخرى اأثرت يف 
االأمط�ر،  وقلة  الطق�ص،  بتقلب�ت  مرتبطة  العوامل  وهذه  الأخرى،  �سنة  من  احلديقة  م�س�حة 

والقحط الن�جت عن ذلك، وك�ن لهذه العوامل اأثر يف كمية االإنت�ج. 
م�س�ة  من  قوية  وله� حرا�سة  ب�سور،  اململوكية حموطة  الفرتة  احلديقة خالل  وك�نت 
 )73(  Meshullam Ben Menahem الرح�لة مي�سومل بن من�حيم  ، وقد ب�لغ   )72( وخي�لة 
 ،  )74( الواحدة خم�سة حرا�ص  لل�سجرة  اأنه ك�ن يخ�س�ص  احلرا�سة، فذكر  ب�حلديث عن هذه 
وك�ن ال ُي�سمح الأحد بدخول احلديقة يف مو�سم القط�ف )75( ، ويف االأي�م االأخرى �ُسمح للزوار 
بدخول احلديقة بعد التزامهم بعدم مم�ر�سة اأية اأعم�ل ت�رص ب�الأ�سج�ر، وتخلل هذه الزي�رات 

تقدمي بع�ص الهداي� للحرا�ص اأحي�نً�، لت�سهيل دخولهم اإىل احلديقة )76( .
اأثره  له  االقت�س�د اململوكي، وك�ن  العن��رص املهمة يف  البل�س�ن من  ومل� ك�ن دهن 
يف العالق�ت مع الع�مل امل�سيحي اآنذاك )77( ، وبخ��سة بعد حتول طرق التج�رة من م�رص 
اإىل راأ�ص الرج�ء ال�س�لح، وتوقف و�سول الب�س�ئع الهندية عن طريق م�رص، ازداد االهتم�م 
ال�سلط�ت  التج�ري عرب م�رص، وزي�دة دخل  الن�س�ط  اإع�دة  اأجل  الطبي، من  الدهن  ب�إنت�ج 

احل�كمة هن�ك )78( .
وامل�سيحيون  امل�سلمون  واحلك�م  امللوك  تطلع  الو�سطى  االإ�سالمية  الع�سور  ويف 
للح�سول على دهن البل�س�ن، وب�لغوا يف طلبه )79( ، وك�ن دهن البل�س�ن جزءاً من الهدية 
اإط�ر  اأر�سله� اخلليفة العب��سي ه�رون الر�سيد )80( اإىل االإمرباطور �س�رمل�ن )81( ، يف  التي 

العالق�ت احل�سنة واملتب�دلة بني الطرفني )82( .
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وقد تب�دل احلك�م امل�سلمون دهن البل�س�ن يف من��سب�ت عدة ال �سيم� بعد الفتوح�ت 
اأر�سلت على �سبيل جتديد  التي  الهداي�  الع�سكرية من ن�حية، وك�ن جزءاً من  واالنت�س�رات 
على  واليته  اأثن�ء   )83( االأيوبي  الدين  �سالح  اأر�سل  فقد  اأخرى.  ن�حية  من  والط�عة  الوالء 
م�رص اإىل ال�سلط�ن نور الدين زنكـي )84( ، هدية فيه� م�س�حف، واأحج�ر كرميـة، واأقم�سـة، 

وخم�سني ق�رورة من دهن البل�س�ن الطبي )85( ع�م 569هـ/ 1199م. 
وخالل حروب ال�سلط�ن �سالح الدين مع الفرجنة، طلب �سالح الدين الدعم من ال�سلط�ن 
درهم  مئة  فيه�  ك�ن  هدية  له  واأر�سل   ،  )86( املوؤمن  عبد  بن  يو�سف  بن  يعقوب  املوحدي 
املغرب  ملك  اإىل  )88( هدية  بيرب�ص  الظ�هر  ال�سلط�ن  اأر�سل  وبعده   ،  )87( البل�س�ن  دهن  من 
ع�م 676هـ/ 1277م، بعد فتوح�ته يف ال�س�حل ال�س�مي مكونة من مم�ليك وخدم، ودهن 
بل�س�ن)89( ، وهذا ي�سري اإىل االأهمية الطبية الكبرية التي حظي به� هذا النوع من االأدوية التي 

القت رواجً� كبرياً بني امللوك واالأمراء عرب خمتلف املراحل الت�ريخية.
الفصل الثاني- تكاثره واستخراج دهنه الطيب: 

أ- تكاثره : 
عليه�  واأطلق  ُعقاًل جيدة،  التي حتوي  الف�س�ئل  البل�س�ن عن طريق  �سجريات  تك�ثرت 
ا�سم الق�سب�ن اأو االأوت�د )90( ، التي اختريت بعن�ية ف�ئقة، وتراوح عمره� بني �سنتني اإىل 
ثالث �سنوات، وُزرعت يف االأر�ص بعد تهيئته� وتزويده� ب�ل�سم�د الطبيعي، وبعد غر�سه� يف 
اأوان فخ�رية حتى  مك�نه� املخ�س�ص، تروى ب�مل�ء حتى تنمو، وميكن غر�سه� موؤقتً� يف 

تنمو ب�سكل من��سب، ثم تنقل اإىل مك�ن الغر�ص الدائم )91( .
وهذا م� اأكده عبد اللطيف البغدادي بقوله: »... والبل�س�ن الدهني ال يثمر واإمن� توؤخذ 
منه ف�سوخ فتغر�ص ... )92( »، يف الوقت الذي حتدثت فيه رواي�ت اأخرى عن حم�والت لزراعة 

البل�س�ن عن طريق البذور )93( . 
وك�نت مواعيد الزراعة مو�سوع اختالف بني رح�لة الزراعة يف تلك الفرتة وموؤرخيه� 

ومتخ�س�سيه�، وميكن احلديث عن ذلك على النحو االآتي: 
مواعيد زراعة ف�سائل البل�سان ● 

مواعيد الزراعةاال�سمالرقم

ابن مم�تي )94( : منت�سف القرن ال�س�د�ص 1.
الهجري/ الث�ين ع�رص امليالدي.

يف �سهر ب�سن�ص القبطي وي�س�دف بدايته]9 اأي�ر[ زراعة 
البل�س�ن )95( .

البغدادي: نه�ية القرن ال�س�د�ص الهجري/ الث�ين 2.
»توؤخذ منه ف�سوخ فتغر�ص يف �سب�ط«.ع�رص امليالدي.
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مواعيد الزراعةاال�سمالرقم

ابن اإي��ص )96( : بداية القرن الع��رص الهجري/ 3. 
ال�س�بع ع�رص امليالدي . 

البل�س�ن ك�ن يزرع حبً� يف الفرتة بني ال�سهرين القبطيني بونة 
وه�تور )97( : ]ي�س�دف بداية بونة 8 حزيران، وهتـور يبداأ 

يف11 ت�سـرين الث�ين[.

وتبني من هذه املواعيد �سحة م� ذهب اإليه ابن مم�تي ل�سببني اأوله�: اأن وقت الزراعة 
املن��سب لالأ�سج�ر هو يف ف�سل الربيع، وث�نيهم�: كون ابن مم�تي مواطنً� م�رصيً�، وك�ن 
وزيراً وم�سرياً الأعم�ل الدواوين، وله كت�ب بعنوان »قوانني الدواوين« حتدث فيه عن الزراعة 

يف م�رص مب� فيه� زراعة البل�س�ن. 
ويحت�ج البل�س�ن اإىل ري منتظم كل يوم تقريبً� خالل ف�سل ال�سيف احل�ر، وذلك من 
�سهر حزيران اإىل ت�رصين الث�ين، حيث يبداأ ف�سل ال�ست�ء، ويحت�ج اإىل عن�ية مكثفة، وبخ��سة 
يف جم�ل تنظيف االأر�ص من االأع�سـ�ب، وحم�ربـة االآف�ت والقوار�ص ال�س�رة )98( ، ويبدو اأن 
ال�سجريات تطرح اإنت�جه� بعد ع�مني من زراعته� يف املوقع الدائم، وهو من االأ�سج�ر املعمرة 
ال�ست�ء  ف�سل  يف  ال�سجريات  هذه  وتغطى   ،  )99( العمر  يف  تقدمت  كلم�  اإنت�جه�  يزيد  التي 

ب�لكت�ن لوق�يته� من الربد الذي يعترب من اأ�سد املوؤثرات املن�خية خطراً عليه�)100(.
ب- استخراج دهنه الطيب: 

 عرفت حديقة البل�س�ن يف م�رص بحديقة عني �سم�ص، وهي عمليً� مملوكة لل�سلط�ن )101( 
اأو احل�كم بنف�سه على عملية االإنت�ج منذ جرح ال�سجريات وحتى قط�ف  ، واأ�رصف اخلليفة 
الدهن النقي، ويف ح�ل عدم تفرغه اأو �سفره، ت�بع اخل�زندار )102( الكبري هذه العملية )103( 
، ويجري القط�ف يف احتف�ل مهيب يح�رصه كب�ر ال�سيوف واالأمراء والقن��سل االأج�نب، 

ُيقدم فيه فنج�ن من البل�س�ن لل�سيوف على �سبيل الهدية )104( .
 واختلفت اآراء املوؤرخني والرح�لة واملخت�س�سني يف موعد ا�ستخراج الدهن الطبي من 
الوا�سح بينه�، ميكن احلديث عنه�  الواردة واالختالف  الن�سو�ص  االأ�سج�ر، واعتم�داً على 

على النحو االآتي: 
مواعيد ا�ستخراج الدهن الطبي: ● 

مواعيد القطافاال�سمالرقم

البغدادي: نه�ية القرن ال�س�د�ص الهجري/ الث�ين 1 
�سهر �سب�ط )105( .ع�رصامليالدي.

ابن مم�تي: بداية القرن ال�س�بع الهجري/ الث�لث 2 
ع�رص امليالدي .

»و�رصطه وا�ستخراج دهنه من ن�سف توت ]يبداأ يف 12 
اأيلول[ ، واإن ك�ن اأوله اأ�سلح« )106( .
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مواعيد القطافاال�سمالرقم

ابن اإي��ص: بداية القرن الع��رص الهجري/ ال�س�بع 3 
ع�رص امليالدي. 

ا�ستخراج الدهن يتم يف 24 من �سهر ب�سن�ص القبطي، 
وتوافق بداية ب�سن�ص الت��سع من �سهر اأي�ر )107( .

ويبدو وا�سحً� �سحة م� ذهب اإليه ابن مم�تي يف حديثه عن موعد ا�ستخراج ال�س�ئل 
الدهني، الذي ي�أتي يف ف�سل ال�سيف الذي يتوافق مع اكتم�ل ع�س�رته� ون�سوجه� )108(. 
 ،  )110( م�سددة  حرا�سة  ظل  يف   ،  )109( الندى  وقت  ال�سم�ص  طلوع  قبيل  الدهن  وي�ستخرج 
ال�س�ق  ق�رصة  الدهن، وجترح  ا�ستخراج  لعملية  اأف�سل  ذلك  الندى ك�ن  ت�س�قط  تك�ثر  وكلم� 
الغر�ص ب�سكل طويل، من قبل �سخ�ص خم�س�ص  )111( خم�س�ص لهذا  بو�س�طة حجر مدبب 

لهذا العمل)112( .
 )113( متخ�س�ص  �سخ�ص  ويجمعه  ال�س�ق  على  اللزج  ال�س�ئل  ي�سيل  ال�س�ق  وبعد جرح 
، ثم يفرغ يف وع�ء زج�جي  اإىل وع�ء خ��ص �سغري يعرف ب�لقرن )114(  ب�إ�سبعه، وينقل 
خ��ص )115( . وجلمع الدهن طرق اأخرى منه�: و�سع لف�ف�ت قطنية حول ال�س�ق املجروح 
بت�سذيب  القي�م  اأو   ،  )116( خ��ص  وع�ء  يف  وتو�سع  اللف�ف�ت  ُتع�رص  ثم  الدهن،  لتمت�ص 
غ�سونه�، وتربط زج�جة اأ�سفل القطع حتى يتجمع فيه� الدهن، وبعد ا�ستخراج الدهن تذبل 
وك�نت  ال�سجرة،  على  جديدة  اأغ�س�ن  لتنمو  فتقلم  ال�سجريات  اأغ�س�ن  من  الكثري  ويجف 

االأغ�س�ن املقطوعة حتمل من قبل امل�رصفني وتب�ع يف االأ�سواق )117( .

ج- تقطيه: 

بعد جمع ال�س�ئل الدهني يف القن�ين، جتري عملية الدفن، حيث تغلق وتغطى ب�ملواد 
ال�سيولة،  ليبقى يف ح�لة  الدهن  تكتل  للحف�ظ على درجة حرارة من��سبة، متنع  الع�سوية 
ثم تبداأ عملية اإزاحة الدهن عن ال�سوائب بحيث يطفو الدهن اإىل اأعلى وت�ستقر ال�سوائب يف 

االأ�سفل، وبخ��سة يف وقت الظهرية حني ترتفع درجة احلرارة. 
وتتكرر عملية االإزاحة التي عرفت ب�لتدبري يوميً� حتى ينتهي الدهن، وال يتبقى �سوى 
بع�ص ال�سوائب، وت�أخذ عملية التدبري فرتة قد ت�ستمر �سنة ك�ملة، وبعد احل�سول على الدهن 
النقي، يطبخ على ن�ر ه�دئة يف ف�سل الربيع، وهو اأف�سل االأوق�ت لطبخه )118( ، وال تتج�وز 
الدهن  اأنواع  اأجود  الطريقة تنتج  ، وهذه   )120( )119( املنتج  ُع�رص كمية  النقي  الدهن  كمية 

. )121( Opobalsamum النقي، وقد اأطلق عليه التج�ر االأج�نب ا�سم البل�س�ن النقي
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شكل رقم )3( 

رسم يمثل عملية جرح شجرة البلسان.

نقاًل عن: لبنية، النباتات الطبية، ص230.

وتوىل م�رصفون خ��سون نقل الدهن الطبي اإىل خزانة ال�رصاب )122( اخل��سة ب�خلليفة 
اأو احل�كم )123( ، والتي حتوي اأنواعً� خمتلفة من االأدوية ال�رصورية للعالج )124( ، ويحفظ 
يف اأوان �سقيلة ك�لف�سة والزج�ج )125( ، وال ي�رصف �سيء منه اإال ب�إذن خ��ص )126( ، وذلك 
عند اإر�س�ل ق�سم منه اإىل امل�س�يف ال�ستخدامه يف العالج )127( ، ويف الفرتة اململوكية اأر�سلت 
يف  ا�ستخدامه  اأو  منفرد،  كدواء  ال�ستخدامه  والبيم�ر�ست�ن�ت  ال�س�م  قالع  اإىل  منه  كمي�ت 

حت�سري االأدوية املركبة.
وخالل االأزم�ت امل�لية ك�ن اأتب�ع اخلليفة يقومون ببيعه اإىل االأديرة والكن�ئ�ص �سمن 
احلك�م  بع�ص  اإىل  املنتظمة  الهداي�  �سمن  وير�سل  اخلليفة،  وكيل  قبل  من  مب��رص  اإ�رصاف 
اإىل بع�ص العلم�ء وال�سخ�سي�ت املهمة )128( ، وم� زاد عن ح�جة  اأو  امل�سلمني واالأج�نب، 
ال�سلط�ن ك�ن اخل�زندار يكلف بع�ص رج�له ببيعه اإىل الزوار االأج�نب، اأو اإىل بع�ص اأعي�ن 
الدولة، واأحي�نً� ك�ن يقوم بع�ص متلقي الهداي� التي حتتوي على الدهن الطبي ببيعه اأو بيع 

م� يـزيد عن ح�جتهم )129( ، ب�أ�سع�ر مرتفعة جداً و�سلت اإىل حد بيعه بوزنه ذهبً� )130( .
االأ�سواق  اأن يطرح يف  االأول، وميكن  النوع  اأقل جودة من  التج�ري فهو  البل�س�ن  اأم� 
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من  امل�ستخرج  البل�س�ن  االأول:  نوعني،  على  وهو  �رصية،  �سبه  وب�سورة  حمدودة،  بكمي�ت 
Carbopalsamum، والث�ين: النوع امل�ستخرج  البذور بعد طبخه� وع�رصه� ويعرف ب��سم 
يب�ع  وك�ن   ،  )131(  Xylobalsamum ب��ســم  ويعرف  وع�رصه�،  غليه�  بعد  االأغ�س�ن  من 

ب�سعف وزنه من الف�سة )132( . 
اململوكية، وقد  الفرتة  البل�س�ن اجل�فة تب�ع جت�ريً� يف م�رص خالل  اأغ�س�ن  وك�نت 
ا�سرتى الرح�لة بور�س�رد )133( ، بع�سً� منه� خالل وجوده يف م�رص )134( ، اأم� بذور البل�س�ن 

فقد بيعت ب�سورة حمدودة يف اأ�سواق م�رص، ومكة املكرمة، وبالد االأندل�ص )135(.
وقد �س�هم ارتف�ع اأ�سع�ره، و�سح هذه امل�دة، وتزايد الطلب عليه، اإىل تعر�سه لعملي�ت 
غ�ص ك�نت االأو�سع خالل الع�سور الو�سطى، وك�ن يخلط مبواد اأخرى، ويب�ع على اأنه دهن 
نقي )136( ، وتراوحت عملية الغ�ص بني غلي اأغ�س�ن البل�س�ن ب�لزيت وبيعه� ب�الأ�سواق، اأو 
مزج دهن البل�س�ن بدهن ال�سو�سن )137( ، ومزجه بع�سهم ب�لقرنفل )138( ، اأو ب�ل�سمع، حيث 

تغلب رائحة دهن البل�س�ن على الدهون االأخرى.
ويت�سح البل�س�ن الزائف من خالل و�سع قليل منه على قطعة قم��ص، ثم غ�سله� ب�مل�ء، 
الدهون  البل�س�ن يذوب يف امل�ء، بينم� تتجمد  بل�س�ن نقي، الأن دهن  ف�إن ذاب، فهو دهن 
االأخرى مثل دهن ال�سو�سن، والقرنفل، وال�سمع، عند و�سعه� يف امل�ء، اأو تعري�ص عينة منه 
للحرارة الكت�س�ف غ�سه�، وبخ��سة اأن دهن البل�س�ن �رصيع اال�ستع�ل، اأو يو�سع يف احلليب 
الأن دهن البل�س�ن يوؤدي اإىل تخرثه ب�سكل �رصيع، وكل هذه العملي�ت �س�عدت على التمييز 

بني الدهن النقي والدهن املغ�سو�ص )139( . 
د- كمية اإلنتاج: 

ذكر البغدادي يف نه�ية القرن ال�س�د�ص الهجري/ الث�ين ع�رص امليالدي، اأن كمية االإنت�ج 
قد تراوحت بني خم�سني و�ستني رطاًل يف ال�سنة )140( ، وانخف�ست يف �سنوات القحط ال�سديد 
، علمً� ب�أن معدل االإنت�ج  اإىل ع�رصين رطاًل فقط، كم� حدث ع�م 596 هـ/ 1199م )141( 
هذه  واأنتجت   ،  )142( الع�م  يف  م�رصي  رطل  م�ئتي  اإىل  و�سل  قد  اململوكية  الفرتة  خالل 
الكمية من حديقة البل�س�ن يف املطرية التي زرع فيه� م� بني )400 - 500( �سجرية)143( .

وك�نت كمية االإنت�ج تتن��سب طرديً� مع التو�سع يف م�س�حة احلديقة وعدد اأ�سج�ره�، 
املختلفة،  املن�خ  عوامل  اأهمه�:  االإنت�ج  يف  اأخرى  عوامل  حتكمت  فقد  ذلك  ج�نب  واإىل 
واالعتداءات الب�رصية على احلديقة، ويبدو اأن عوامل املن�خ، وبخ��سة قلة االأمط�ر، قد اأدت 
اإىل تطبيق نظ�م التقنني يف تزويد ال�سجريات ب�ملي�ه من االآب�ر املوجودة يف احلديقة خالل 
�سنوات القحط، وهذا اأثر �سلبً� يف االإنت�ج، ولذلك ك�ن يعو�ص نق�ص الدهن ب��ستخراجه من 

بذور البل�س�ن )144( . 
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ومع بداي�ت القرن الت��سع الهجري/ اخل�م�ص ع�رص امليالدي بعد دخول الدولة العثم�نية 
مواد عالجية  تطوير  اإىل  يعود  ذلك  ولعل   ،  )145( زراعته  انقطعت  بفرتة ق�سرية  اإىل م�رص 
�سجريات  من  امل�ستخرج  الزيت  مثل  البل�س�ن،  دهن  من  ا�ستغالاًل  واأ�سهل  �سعراً  اأقل  جديدة 
الزقوم التي تنتج زيتً� طيب الرائحة ا�ستخدم يف عالج اجلروح والتقرح�ت، وال يحت�ج اإىل 

عن�ية اأو ظروف زراعية مميزة )146( . 

الفصل الثالث- استخداماته: 

أ- استخداماته العالجية: 

يعود اال�ستخدام الطبي لدهن البل�س�ن اإىل الع�سور القدمية، وك�ن من �سمن املواد التي 
ا�ستخدم  مركب  وهو  ج�لينو�ص«،  »جواري�ص  ل�سنع  ج�لينو�ص  اليون�ين  الطبيب  ا�ستخدمه� 
لتقوية املعدة وعملية اله�سم والكبد، كم� ا�ستخدمه الروم�ن لعالج اجلروح العميقة، حيث 
عمل الدهن الطبي على وقف النزف ال�سديد )147( وح�الت االإغم�ء )148( ، كم� �سنعوا منه 
الدفن  وا�ستخدموه يف طقو�ص  املحنطة،  اجلثث  ، وحفظ   )150( ال�سموم  لعالج   )149( تري�قً� 
�سن�عة  ويف   ،  )151( الدي�نة  هذه  انت�س�ر  بعد  التعميد  طقو�ص  ويف  امل�سيحية،  انت�س�ر  قبل 
العطور )152( ، وحتدثت عنه العديد من امل�س�در االإ�سالمية، واأ�س�د عدد من ال�سعراء مبزاي�ه 

التجميلية )153( . 
كما ا�ستخدمه ال�سحابة يف معاجلة جرحاهم، فجمعوا الع�سارة وجهزوها قبل 
احلرب ال�ستعمالها كعالج فعال للجروح، وك�ن له دور يف عالج اأمرا�ص العمود الفقري، 
واأمرا�ص املف��سل املزمنة )154( ، وبخ��سة ارتخ�ء االأع�س�ب )155( ، حيث عمل على تهييج 

اجللد، وزي�دة توارد الدم اإىل املن�طق امل�س�بة )156( .
بن  اأ�س�مة  االأمري  طلبه  فقد  واملف��سل،  العظ�م  اأوج�ع  عالج  يف  الطبي  ولت�أثريه 

منقذ)157( عرب ر�س�لة �سعرية اإىل الطبيب مهذب الدين بن النق��ص )158( ، ق�ل فيه�: 
وبي�ان حكمة  ك�ل  ويف  العلم  يف  امله���ذب  تخدم  رك��بتي 
زم�ان وطول  �سعفها  العمر يف  طول  تاأث�ري  اإليه  ت�سكو  وه�ي 
البل�س��ان م��ن  م�سيها  ي��ق��وِّي  م�ا  اإىل  فاق����ة  فل����ها 
ي�دان بالنه��و�س  الثمانني  ج��از  مل��ن  ع�اللة  ه��ذا  ك��ل 

رغبة يف احلياة من بعد طول العمر واملوت غاية االإن�سان )159( 
 »البحر اخلفيف« 
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�رصاب  �سنع  ويف ُ الرئـة،  واأمرا�ص  البلغمـية،  االأمرا�ص  عالج  يف  ا�ستخدامه  وجرى 
لعالج ال�سـع�ل )160( .

وا�ستخدمت  واللثة،  الفم  اأمرا�ص  مع�جلة  يف  اأثر  ب�مل�ء  تخفيفه  بعد  للدهن  وك�ن 
اأغ�س�نه ل�سن�عة امل�سواك )161( .

وا�ستخدم دهن البل�س�ن يف عالج اأمرا�ص العيون، واالأمرا�ص اخل��سة ب�لن�س�ء والتوليد، 
وك�ن �رصاب البل�س�ن خمففً� يعمل على اإدرار البول، وله اأثر يف ت�سكني اأوج�ع االأذن اإذا خلط 
ب�مل�ء وقطر به )162( ، اأم� بذور البل�س�ن ف��ستخدمت يف عالج االأمرا�ص املعوية )163( ، الأن 
جزءاً كبرياً ال مُيت�ص يف املعدة وي�سل اإىل االأمع�ء )164( ، واأ�سهم ع�سري اأوراق البل�س�ن بعد 

غليه يف عالج طفيلي�ت العلق التي ت�ستوطن حلق االإن�س�ن )165( .
 )166( الف�روق  الرتي�ق  اأرك�ن  اأحد  البل�س�ن  دهن  اأ�سبح  املركبة  االأدوية  جم�ل  ويف 
البل�س�ن  اأوراق  ا�ستخدمت  كم�   ،  )167( امل�ستع�سية  املر�سية  احل�الت  عالج  يف  امل�ستخدم 
يف اإنت�ج نوع من احلن�ء اأ�سود اللون، وذلك بعد جتفيف اأوراقه و�سحقه� وخلطه� ب�حلن�ء 
الطبيعي )168( ، و�سنع منه بع�ص املراهم واملع�جني الطبية، فعند خلطه بدهن ال�سو�سن، 
يتم احل�سول على مرهم ي�سهم يف عالج قروح اجللد والراأ�ص، واإذا ُخلط بدهن الورد وُخفف 
اأو خلطه ب�لع�سل ينفع يف عالج  اللوز املر  اأمرا�ص العني، وعند خلطه بدهن  ب�مل�ء ع�لج 
عالج  يف  يفيد  ف�إنه  ب�خلل،  وخلطه�  البل�س�ن  اأعواد  اإحراق  وعند  الع�م،  وال�سعف  االإعي�ء 

الثواليل وتقرح�ت اليدين )169( . 
زي�رته�  يف  متثلت  ترفيهية،  عالجية  بن�حية  م�رص  يف  البل�س�ن  حديقة  ومتيزت 
واال�ستجم�م مبنظره�، واإدخ�ل البهجة وال�رصور يف نفو�ص الزائرين، وبخ��سة خالل االأعي�د 
الدينية للم�سلمني وامل�سيحيني )170( ، واأ�سبحت حديقة املطرية اأحد متنزه�ت الق�هرة، وك�ن 
كثري من ال�سك�ن يق�سدونه� للرتويح عن اأنف�سهم بعد عن�ء العمل، ويف االأعي�د واملن��سب�ت، 

ويف ذلك اأن�سد فخر الدين بن مك�ن�ص )171( مو�سحً� ق�ل فيه: 
اأن�ظ���ر اإىل اأن���وار بئ����ر البل�س����م
ل�كونه���ا ف�يم���ا يق���ال تنتم�����ي

فه�ي �س���بيل �س���حت�ي من �س�م
اإل�ى امل��س���يح ال�س���يد بن مري�م

يحيي باإذن الل�ه ميت اللح�د
واجل�الل�ة التعظي����م  له���ا  بئ���ر 
ال حمال���ة الفردو����س  اأن�م���وذج 

اأن���ارت وا�س���تدارت هالة ب���دراً 
ل��ه���ا عل���ى اجلن���ة اأي دالل���ة

تذكر النا�س نعيم اخللد )172(
»بحر الرجز«.
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ب- استخداماته الدينية: 

ك�ن اعتق�د الكني�سة يف الع�سور الو�سطى اأن طقو�ص التعميد امل�سيحي، ال تكتمل اإال اإذا 
احتوى م�ء التعميد على �سيء من دهن البل�س�ن ب�عتب�ره� �سجرة مقد�سة )173( ، ويطلقون 
على دهن البل�س�ن املخ�س�ص للمعمودية ا�سم » املريون »، وي�سل الدهن لديهم اإىل م�ستوى 
التقدي�ص )174( ، وقد فر�ص ا�ستخدام الدهن وقدا�سته على الكني�سة التزام�ت كبرية خ��سة يف 
كيفية احل�سول عليه، ويف ارتف�ع اأثم�نه ب�سبب ندرته، وحتكم امل�سلمني يف م�رص وفل�سطني 

ب�إنت�جه.
وا�ستخدم دهن البل�س�ن كذلك يف طقو�ص عيد الف�سح يف كني�سة القي�مة، وبخ��سة يف 
القي�مة خالل الفرتة  اأن ق�س�و�سة كني�سة  مو�سم احلج، وتخربن� بع�ص امل�س�در االإ�سالمية 
في�ص   « يوم  يف  والزئبق  البل�س�ن  بدهن  االإ�س�ءة  قن�ديل  �سال�سل  بدهن  ق�موا  الف�طمية، 
الدهن  ب�إ�سع�ل  راهب  يقوم  الف�سح،  ليلة  الف�سح، ويف  عيد  ي�سبق  الذي  اليوم  النور«، وهو 
املوجود على ال�سال�سل من ثقب خ��ص موهمني احلج�ج اأن النور االإلهي جتلى يف املك�ن، 
وقد و�سى بع�ص امل�سيحيني بذلك اإىل اخلليفة الف�طمي احل�كم ب�أمر اهلل )175( ، ويبدو اأن هذه 
الو�س�ية ك�نت �سببً� من اأ�سب�ب هدم كني�سة القي�مة، وكن�ئ�ص اأخرى زمن احل�كم ب�أمر اهلل 

ع�م 398هـ/ 1007م )176( .

ج- استخداماته يف جمال الطب البديل: 

بعد توقف اإنت�ج البل�س�ن يف م�رص مع نه�ي�ت الفرتة اململوكية، ا�ستمر اإنت�ج الدهن 
الطبي ب�سكل حمدود من �سجرة الب�س�م التي تنمو ب�سكل بري يف �سحراء �سبه اجلزيرة العربية، 
وحتديداً يف منطقة احلج�ز، وحديثً� اأجريت درا�س�ت علمية على الدهن الطبي للب�س�م للبحث 
يف اإمك�نية ا�ستخدام�ته يف العالج�ت احلديثة، وبخ��سة يف جم�ل الطب البديل، وقد اأ�س�رت 
جت�رب علمية اأجريت بكلية ال�سيدلة ج�معة امللك �سعود ب�لري��ص، اإىل نق�ص ملحوظ يف 
تركيز �سكر الدم بعد حقن حيوان�ت التج�رب مب�ستخل�ص نب�ت الب�س�م، واكت�سف الب�حثون 
ظهور انخف��ص ملحوظ يف م�ستوى �سغط الدم لالأرانب املخدرة بعد حقنه� ب�مل�ستخل�ص 
الكحويل لهذا النب�ت، وي�ستعمل دهن الب�س�م عو�سً� عن املراهم الطبية لتخفيف اأمل بع�ص 
اأمرا�ص العظ�م، واملف��سل ك�لروم�تيزم، وكذلك مر�ص الف�لج واللقوة )�سلل ج�نب الوجه( 

وغريه�، الأنه ُي�َسّكن االآالم ويخفف �سدته�، ويقلل حدوث نوب�ته� احل�دة.
 Staphylococcus كم� اأن م�ستخل�ص الب�س�م له ن�س�ط م�س�د للميكروب�ت العنقودية
aureus وع�سي�ت اجلراثيم Bacillus subtilis ، وحديثً� طورت اأنواع �سن�عية منه يف كندا، 
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ذكره  ورد  الذي  جلع�د  بل�سم  مبعنى   Balm of Gilead ا�سم  حتت  ب�هظة  مبب�لغ  وي�سوق 
يف التوراه )177( ، ويبدو يل اأن هذا جزٌء من حم�والت تهويد املوروث احل�س�ري لفل�سطني 

واإنت�جه�، وت�سويره على اأنه منتج يهودي. 

شكل رقم )4(

 Balm of Gilead /بلسم جلعاد

عن: لبنية، من النباتات الطبية في المدينة المنورة، ص 234 235 .  

وقد اأجريت درا�س�ت اأخرى على نب�ت الب�س�م )178( ،وتبني اأن ع�س�رته فع�لة لعالج 
مع�جلة  ويف  ع�م،  ب�سكل  اجللدي  والطفح  واالأكزمي�،  والقروح،  والت�سقق�ت  اجللدية،  احلكة 
 ،  )180( ال�سع�ل  ، وي�س�عد يف تخفيف حدة   )179( الثع�بني  الكالب والذئ�ب و�سموم  ع�س�ت 
وت�ستعمل ق�سور ال�سيق�ن م�سدراً مل�دة عطرية م�سكنة �سبيهة ب�لنعن�ع، كم� اأن اأوراق الب�س�م 
له� ا�ستعم�الت �سعبية مهمة جداً، فهي تخلط مع احلن�ء لتعطي للحن�ء لونً� داكنً� جمياًل، كم� 
اأن ثم�ره� عند الن�سج تتحول اإىل اللون االأحمر وهي ذات قدرة كبرية على اإطف�ء العط�ص، 

ولذا يعتمد عليه� الرع�ة وامل�س�فرون عندم� ال يجدون امل�ء.
اإدرار احلليب، ويعتمدون عليه�  اإىل زي�دة  يوؤدي  للجم�ل  االأوراق علفً� من��سبً�ً  وتعد 
يف �سبغ املالب�ص، وخيوط الغزل، وي�ستخدم لغ�سل ج�سم االأم املتع�رصة يف الوالدة، وتداوم 
النف��ص على غ�سل ج�سمه� دومً� بعد الوالدة، حيث يعدُّ هذا امل�ء مطهراً وق�تاًل للجراثيم، 
وتعدُّ الثم�ر دواًء جيداً لعالج ع�رص اله�سم، والريح املتكونة يف البطن، ولت�سكني اآالم االأمع�ء 

واملعدة، كم� تعدُّ م�دة ف�حتة لل�سهية )181( . 
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النتائج والتوصيات:
يف �سوء ما تقدم تو�سل الباحث اإىل عدد من النتائج منها: 

رئي�سً� يف  و�سكل عن�رصاً  ا�ستخدام�ت طبية وعالجية عديدة،  البل�س�ن  لدهن  ك�ن  1 .
�سلة االأع�س�ب الطبية يف الع�سور القدمية، ويف الفرتات االإ�سالمية املتع�قبة.

يف  وحتديداً  فل�سطني،  يف  مزدهرة  ك�نت  الطبي  دهنه  واإنت�ج  البل�س�ن  زراعة  اإن  2 .
اإىل م�رص يف فرتة احلكم الروم�ين، وبقيت كذلك يف الفرتات  اأريح�، وانتقلت منه�  منطقة 

االإ�سالمية.
انقطعت زراعة البل�س�ن واإنت�ج دهنه الطبي من فل�سطني مع نه�ية حروب الفرجنة،  3 .

وا�ستمرت بعد ذلك يف م�رص فقط. 
انتهت زراعة البل�س�ن واإنت�ج دهنه الطبي من م�رص مع بداية القرن الع��رص للهجرة/  4 .

ال�س�د�ص ع�رص امليالدي، وتزامنت مع دخول الدولة العثم�نية اإىل م�رص. 
طبيعي  ب�سكل  النمو  يف  الب�س�م  ب��سم  املعروفة  للبل�س�ن  الربية  االأ�سول  ا�ستمرت  5 .
يف منطقة احلج�ز يف �سبة اجلزيرة العربية وبع�ص املن�طق املج�ورة له�، وت�ستغل ب�سكل 

حمدود يف جم�ل العالج البديل. 
وبناًء على هذه النتائج يعر�س الباحث عددا من التو�سيات كاالآتي: 

زراعته�،  اأم�كن  الطبية، من حيث  ب�الأع�س�ب  تعنى  عربية  اأبح�ث  مراكز  ت�أ�سي�ص  1 .
وقيمته� العالجية، وبخ��سة واأنه� ت�سكل عن�رصاً رئي�سً� يف العالج البديل للعق�قري الطبية 

الكيمي�ئية.
درا�سة اإمك�نية ا�ستنب�ت االأع�س�ب الطبية ، وبخ��سة البل�س�ن يف فل�سطني، وكذلك  2 .
على  والعمل  ورع�يته�  وا�سع،  ب�سكل  واالإ�سالمية  العربية  االأقط�ر  من  وغريه�  م�رص  يف 

ت�سويقه� عالجيً�، واقت�س�ديً�. 
الرتكيز على ا�ستنب�ت البل�س�ن وتطوير اإنت�جه، ب�عتب�ره عن�رصاً يوؤدي اإىل تن�سيط  3 .

ال�سي�حة الدينية امل�سيحية يف م�رص وفل�سطني. 
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اهلوامش:
اليون�ين )دي�سقورد�ص  الطبيب  الطبية، منهم  اليون�ن ب�لنب�ت�ت  االأطب�ء  اهتم عدد من  1 .
Dioscorides( الذي ع��ص يف القرن االأول امليالدي، وك�ن يتنقل بني البلدان للنظر اإىل 
االأع�س�ب لتقدير اأهميته� الطبية، كم� حتدث الطبيب )ج�لينو�ص Galenus ت199م( يف 
كت�به "االأدوية املفردة "عن النب�ت�ت الطبية وخ�س�ئ�سه� العالجية. ابن اأبي اأ�سيبعة، 
عيون االأنب�ء يف طبق�ت االأطب�ء، �ص41 58، 59؛ عو�ص، من اإ�سه�م�ت الطب العربي 

االإ�سالمي، �ص24، 29.
م،  ر�سيد الدين اأبو من�سور بن علي ال�سوري: طبيب ولد يف �سور ع�م 573هـ/ 1177. 2
وع��ص �سنتني يف القد�ص، وعمل يف البيم�ر�ست�ن ال�سالحي، واأبدع يف �سن�عة الرتي�ق، 
طبق�ت  يف  االأنب�ء  عيون  اأ�سيبعة،  اأبي  ابن  1241م.  639هـ/  ع�م  دم�سق  يف  تويف 

االأطب�ء، �ص699 703؛ الع�سلي، مقدمة يف ت�ريخ الطب يف القد�ص، �ص113ـ 114. 
. حم�رنة، الطب العربي يف فل�سطني زمن الف�طميني واالأيوبيني، �ص15. 3

�رصق  جنوب  كم   ) 4 .40( بعد  على  امليت  للبحر  الغربي  ال�س�طئ  على  تقع  جدي:  عني 
مدينة القد�ص، وتتميز بخ�سوبة اأرا�سيه�، وكرثة الين�بيع امل�ئية للري. الدب�غ، بالدن� 

فل�سطني،ج 8، �ص522ـ523. 
 . 5 .Safrai, The Economy of Roman Palestine,P.147

اجل�معية،  ال�سوبك  كلية  ب�لتع�ون مع  التطبيقية،  البلق�ء  املوؤمتر يف ج�معة  هذا  نظم  6 .
تقرير وك�لة االأنب�ء االأردنية "برتا"، بت�ريخ 14/ 10/ 2008م.

. 7 .Safrai, The Economy of Roman Palestine, P.P  .148 147-

الذراع: نوع من مق�يي�ص الطول االإ�سالمية، ويبلغ طول ذراع العمل امل�ستخدمة يف م�رص  8 .
 Hintz, Dhira, Vol حوايل )66،5( �سم. هنتـ�ص، املك�ييل واالأوزان االإ�سالمية، �ص89؛

  .II, P.P.231- 232

. 9 .32 aالب�كوي، كت�ب تلخي�ص االأث�ر وعج�ئب امللك القه�ر، �ص
  . 10 .Volney, Travels Throuh Syria,Vol.2, P.67

اأو نزات تخرج من  اإفرازات ه�سة، على �سكل ر�سوح�ت،  راتنج: جمعه� راتنج�ت، وهي  11 .
اأو ت�ستخرج منه�، وهي غري متبلورة.  النب�تية تخرج ب�سورة طبيعية،  االأن�سجة  خالل 

مقبول، كيمي�ء النب�ت�ت الطبية، �ص293. 
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. لبنية، من النب�ت�ت الطبية يف املدينة املنورة، �ص225. 12
العب�د،  واأخب�ر  البالد  اآث�ر  القزويني،  ؛  �ص149. 13 ج5،  البلدان،  معجم  احلموي،  ي�قوت 

�ص272؛ البغدادي، مرا�سد االطالع يف ذكر االأمكنة والبق�ع، ج3، �ص1284. 
؛ ابن اإي��ص، ن�سق االأزه�ر يف  القلق�سندي، �سبح االأع�سى يف �سن�عة االإن�س�، ج3، �ص311. 14

عج�ئب االأقط�ر، �ص103؛ جمهول، مفت�ح الراحة الأهل الفالحة، �ص256.
. لبنية، من النب�ت�ت الطبية يف املدينة املنورة، �ص225. 15

احلدائق  لتزيني  ت�ستخدم  التي   16 .Elder البيل�س�ن  اأ�سج�ر  عـن  البل�س�ن  �سجريات  تختلف 
والبيل�س�ن �سجرة معمرة تنمو يف بالد ال�س�م وم�رص، ي�سل ارتف�عه� اإىل خم�سة اأمت�ر، 
رائحة  ذات  وهي  والوردي،  واالأبي�ص،  االأ�سفر،  بني  فهي  االألوان  خمتلفة  واأزه�ره� 
عطرية، وثم�ره� كروية �سغرية �سوداء، وتت�س�قط اأوراقه� خالل ف�سل اخلريف. طال�ص، 

ورود ال�س�م، �ص364.
 . 17 .Feliks, Balsam,Vol,4,P.142- 143

. �سفر اأرمي�، 8: 22؛ اأبو البق�ء �سدقة، املر�سدة، �ص9، 10، 12. 18
على اأخيهم �سيدن� يو�سف عليه  ق�سة ت�آمر اأوالد �سيدن� يعقوب عليه ال�سالم " االأ�سب�ط " . 19
" البئر".  اأبيهم، وحم�ولة قتله ورميه يف اجلب  ال�سالم ب�سبب تف�سيله عليهم من قبل 
وردت يف القراآن الكرمي، ويف العهد القدمي كذلك، ومل حتدد الكتب املقد�سة وامل�س�در 
األقي فيه �سيدن� يو�سف عليه ال�سالم يف فل�سطني، هل هو  الت�ريخية مك�ن اجلب الذي 
�رصق مدينة ن�بل�ص؟ ، اأم ب�لقرب من تل دوث�ن" احلفرية" على بعد )3( كم �رصق بلدة 
اأن اجلب يف قرية �سنجل على الطريق بني  عرابة يف حم�فظة جنني، وهن�ك من يرى 
ن�بل�ص والقد�ص، اأو يف موقع على بعد )2( كم �سم�ل طربية يعرف بجب يو�سف. راجع: 
القراآن الكرمي، �سورة يو�سف: اآية10؛ �سفر التكوين،37: 14- 34؛ اإجنيل يوحن�،4: 5 24؛ 

الهروي، كت�ب االإ�س�رات اإىل معرفة الزي�رات، �ص24.
 . �سفر التكوين، 37: 25. 20

. حول �سيدن� �سليم�ن وبلقي�ص. راجع: القراآن الكرمي: �سورة النمل، اأية: 13ـ44. 21
 22 .Fabri, The Wanderings of Felix Fabri,Vol.II,P.189;Feliks, Balsam,
  .E.J.Vol,4,P.P.142- 143

�سرتابو: موؤرخ وجغرايف وفيل�سوف يون�ين، ولد ع�م 63. 23 ق.م، ق�م برحالته امل�سهورة يف 
االإمرباطورية الروم�نية، له كت�ب "اجلغرافي�" ، ومن املرجح اأنه تويف �سنة 23م.

Dueck, Strabo of Amasia: A Greek Man of Letters in Augustan Rome, P.P.4- 8. 
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( م، وله  اإيط�لي�، وع��ص بني ع�مي )23 79. 24 بلني الكبري: ع�مل ورح�لة ولد يف �سم�ل 
كت�ب بعنوان "الت�ريخ الطبيعي".

Beagon, Mary , Roman Nature, The Thought of Pilny The Elder, P.P.30- 45. 

  . اجل�لون: مقي��ص لل�سوائل، ويع�دل 4،546 لرت. البعلبكي، املورد، �ص378. 25
  . 26 .Safrai, The Economy of Roman Palestine,147- 152

االإمرباطور  حكم  فرتة  يف  الروم�ين  ال�رصق  وح�كم  وع�سكري  �سي��سي  اأنطونيو�ص:  27 .
انتحر  االإمرباطور متح�لفً� معه�،  واأعلن اخلروج على  اأكت�فيو�ص، تزوج من كليوبرتا، 

ع�م 30 ق.م، بعد هزميته اأم�م اأكت�فيو�ص يف معركة اأكتيوم البحرية. 
Shakespeare, Antony and Cleopatra, P. P.20- 40. 

اأنطونيو�ص  البط�ملة، تزوجت من  اأ�رصة  ال�س�بعة، ملكة م�رصية من  كليوبرتا: كليوبرتا  28 .
الذي ك�ن ح�كمً� على ال�رصق الروم�ين، م�تت منتحرة ع�م31 ق.م، خوفً� من وقوعه� 

يف اأ�رص االإمرباطور الروم�ين اأوكت�فيو�ص. 
Shakespeare, Antony and Cleopatra, P. P. 20- 80. 

  . 29 .Safrai, The Economy of Roman Palestine,147- 152

نقل ابن �سين� يف كت�به الق�نون عن الطبيب، وع�مل النب�ت اليون�ين دي�سقورد�ص الذي  30 .
ع��ص يف القرن االأول للميالد قوله اأن البل�س�ن ال يوجد اإال يف غور فل�سطني. ابن �سين�، 

الق�نون، ج1، �ص266 . 
؛  بور�س�رد، و�سف االأر�ص املقد�سة، �ص122. 31

Sanuto, Secrets for true Crusaders to help them to recover the Holy 
Land,P.31. 

هريود�ص: هريدو�ص الكبري بن اأنتيب��ص، توىل حكم فل�سطني مب�س�عدة الروم�ن ع�م 37. 32 
ق. م، وك�ن ال�سيد امل�سيح قد ولد يف اأواخر �سنوات حكمه. اأجنيل متى، �ص 2 ـ4.

مدينة  تقع  اأرا�سيه�  الق�هرة، ويف  من  ال�رصقية  ال�سم�لية  ال�سواحي  تقع يف  املطرية:  33 .
عني �سم�ص التي عرفه� الروم�ن هليبوبولي�ص اأي مدينة ال�سم�ص. ي�قوت احلموي معجم 

البلدان، ج5، �ص149؛ ابن دقم�ق، االنت�س�ر لوا�سطة عقد االأم�س�ر، �ص44 45.
الغزو الفرجني وتويف ع�م  الذي زار فل�سطني وم�رص قبيل  الرح�لة ن��رص خ�رصو  ذكر  34 .
453هـ/ 1061م اأن البل�س�ن يف م�رص ج�ء به اأجداد اخلليفة الف�طمي امل�ستن�رص من 
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املغرب اإىل م�رص. ن��رص خ�رصو، �سفر ن�مة، �ص98 99.
؛ املقريزي، اخلطط املقريزية،  القلق�سندي، �سبح االأع�سى يف �سن�عة االإن�س�، ج3، �ص311. 35

ج1، �ص230، 231؛ احلنفي، ت�ريخ م�رص والق�هرة، �ص 47؛ 
Niccola, A voyage Beyond the Seas, P.93. 

 . 36 .Anonymous Pilgrims,Vol.2,Vol.VI, P.47

. 37 .Willibald , The Travels of Willibald, P. 21

؛ ن��رص خ�رصو، �سفر ن�مة، �ص99. 38
Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II, P. 577  

 . 39 .Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II, P.578

ع�مي  بني  االأموية  الفرتة  يف  ال�س�م  بالد  زار  اإجنليزي،  وح�ج  رح�لة  وليب�لد:  40 .
103ـ109هـ/ 721ـ727م. زي�دة، رواد ال�رصق العربي، �ص52؛

Runciman, The Pilgrimages to Palestine before 1095, Vol.1, P.72.  

اخلليفة يزيد الث�ين: اخلليفة االأموي يزيد بن عبد امللك بن مروان، توىل احلكم بعد وف�ة  41 .
اخلليفة عمر بن عبد العزيز ع�م 101هـ/ 719م، وحكم مدة اأربع �سنوات، وتويف ع�م 
�ص322  خي�ط،  بن  خليفة  ت�ريخ  خي�ط،  بن  خليفة  راجع:  للمزيد  723م.  105هـ/ 

ـ331؛ ع�قل، ت�ريخ خالفة بني اأمية، �ص297 306.
ال�سم�لية. احلموي،  اإىل حدود فل�سطني  اأقرب املدن  لبن�ن من  �سور: مدينة يف جنوب  42 .
ي�قوت، معجم البلدان، ج 3، �ص 493؛ ن��رص خ�رصو، �سفر ن�مة، �ص 50؛ هونكم�ن ، 

�سور، دائرة املع�رف االإ�سالمية، ج14، �ص364 372. 
  . ) راجع ملحق رقم )1. 43

، نقاًل عن ج�لينو�ص. البغدادي، االإف�دة واالعتب�ر، �ص24. 44
برن�رد احلكيم: رح�لة اإيط�يل زار ال�رصق يف القرن الث�لث الهجري/ الت��سع امليالدي،  45 .
ال�رصق  رواد  زي�دة،  الق�هرة.  يف  اململوكي  ال�سلط�ن  اإىل  الب�ب�  قبل  من  ر�سواًل  وك�ن 

العربي يف الع�سور الو�سطى، �ص52 ـ53.
 . 46 .Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II ,P.577

 . فورزبورغ، و�سف االأر�ص املقد�سة يف فل�سطني، �ص97. 47
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؛  زيتون، العالق�ت االقت�س�دية بني ال�رصق والغرب يف الع�سور الو�سطى، �ص175ـ 176. 48
غوامنة، ت�ريخ ني�بة بيت املقد�ص يف الع�رص اململوكي، �ص91. 

؛ رن�سيم�ن، احلروب ال�سليبية، ج3، �ص604. 49
Prawer, The Latin Kingdom of Jerusalem, London, 1972, P.394

؛  ال�سوري، االأعم�ل املنجزة فيم� وراء البح�ر، ج1، �ص 543، 559. 50
Genevieve. Le Cartulaire du Chapitre Du Saint Sepulcre, Doc .,No.,94,P.P. 
211- 212.  

عبد اللطيف البغدادي: عبد اللطيف بن يو�سف بن حممد، طبيب، ورح�لة ع��رص ال�سلط�ن  51 .
�سالح الدين، وله عدة موؤلف�ت اأ�سهره� كت�ب االإف�دة واالعتب�ر، زار م�رص للمرة االأوىل 
ع�م629هـ/  وتويف  1199م،  596هـ/  ع�م  ث�نية  وزاره�  1190م،  585هـ/  ع�م 
1231م. ابن اأبي اأ�سيبعة، عيون االأنب�ء يف طبق�ت االأطب�ء، �ص683ـ 696؛ غليوجني، 

عبد اللطيف البغدادي، �ص17ـ 22.
م، ومر  اأكده الرح�لة الفرجني بور�س�رد الذي زار فل�سطني ع�م630هـ/ 1232. 52 هذا م� 
مبنطقة عني جدي حيث وجد بق�ي� هزيلة ومهجورة الأ�سج�ر البل�س�ن. بور�س�رد، و�سف 

االأر�ص املقد�سة، �ص122؛ راجع كذلك: 
Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II, P.576.  

؛  البغدادي، االإف�دة واالعتب�ر، �ص24. راجع كذلك: ابن حوقل، �سورة االأر�ص، �ص161. 53
الوزان، و�سف اأفريقي�، ج2، �ص 213؛ احلنفي، ت�ريخ م�رص والق�هرة، �ص47.

؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة  العمري، م�س�لك االأب�س�ر يف مم�لك االأم�س�ر، �ص128. 54
يف ت�ريخ ملوك م�رص والق�هرة، ج7، �ص268 ـ269؛ املقريزي، اخلطط املقريزية، ج1، 

�ص230.
؛ بور�س�رد، و�سف االأر�ص املقد�سة، �ص122. 55

Niccola, A voyage Beyond the Seas, P.93.  

 . ) راجع ملحق رقم )2. 56
 . 57 .Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II, P.576

 . ي�قوت احلموي، معجم البلدان، ج5، �ص149. 58
 . الفدان: مقي��ص م�س�حة ي�س�وي 6368م2. هنت�ص، املك�ييل واالأوزان االإ�سالمية. �ص98. 59
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 . البغدادي، االإف�دة واالعتب�ر، �ص23. 60
 " الت�ريخ. 61 "الك�مل يف  له كت�ب   ، الكرم  اأبي  الدين علي بن  املوؤرخ عز  االأثري: هو  ابن   
وكت�ب الب�هر يف الدولة االأت�بكية"، وتويف ع�م 630هـ/ 1232م.ابن خلك�ن، وفي�ت 

 Rosenthal, Iben Al- Athir,Vol., III.,723- 725 االأعي�ن، ج3، �ص 348 349؛
. اأني�ص واآخرون، املعجم  امليل املربع: ي�س�وي )640( فدانً�، ويع�دل )2،590،000( م2. 62

الو�سيط، �ص894. 
يف  االأثري  ابن  عن  نقاًل   ، �ص311. 63 ج3،  االإن�س�،  �سن�عة  يف  االأع�سى  �سبح  القلق�سندي، 

كت�به " عج�ئب املخلوق�ت ". 
 . 64 .Suriano ,Treatisa on the Holy Land,P.195

فران�سيكو �سورونو: كبري راهب�ن الدومنيك�ن يف فل�سطني، ع��ص يف يف ال�رصق بني ع�مي  65 .
Peter, P.78.  The Emmaus Mystery: Discover- .920هـ/ 1493ـ 1515م 898ـ 

  .ing Evidence for the Risen Christ

هـ/  امللك الك�مل حممد بن الع�دل بن اأيوب، توىل حكم م�رص بعد وف�ة والده ع�م 615. 66
بني  ملوك  ذكر  يف  القلوب  ترويح  الزبيدي،  1238م.  635هـ/  ع�م  وتويف  1218م، 

اأيوب، �ص52؛ ع��سور، م�رص وال�س�م يف ع�رص االأيوبيني واملم�ليك، �ص83 ـ95.
ق�م امللك الك�مل االأيوبي بنقل بع�ص اأ�سج�ر البل�س�ن اإىل ب�ست�نه اخل��ص، وت�سري بع�ص  67 .
بئر  مي�ه  امل�ستنبتة من  االأ�سج�ر  ري  بعد  الك�مل  امللك  اإىل جن�ح حم�والت  الرواي�ت 
حديقة البل�س�ن، ولكن املوؤرخ ابن اإي��ص حتدث عن ف�سله�. معجم البلدان، ج5، �ص149؛ 
وق�ئع  يف  الزهور  بدائع  اإي��ص،  ابن  �ص272؛  العب�د،  واأخب�ر  البالد  اآث�ر  القزويني، 

الدهور، ج1، ق1، �ص35. 
؛  ابن اإي��ص، بدائع الزهور يف وق�ئع الدهور، ج1، ق1، �ص35، ج4، �ص149. 68

Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age,tome II, P.578.  

 ، م(  �سلط�ن مملوكي حكم بني ع�مي )907ـ922هـ/ 1501ـ1516. 69 الغوري:  ق�ن�سوه 
انت�رص عليه العثم�نيون بقي�دة ال�سلط�ن �سليم االأول يف معركة مرج دابق �سم�ل حلب 
ع�م922هـ/ 1516م. ابن طولون، مف�كهة اخلالن يف حوادث الزم�ن، ج1، �ص221ـ 

384؛ الب�ز العريني، املم�ليك، �ص263.
اململوكي  ال�سلط�ن  عهد  يف  مت  احلج�ز  من  جديدة  ف�س�ئل  ا�ستح�س�ر  اأن  "ه�يد" . 70 ذكر 

ق�يتب�ي )ت ع�م901هـ/ 1495م( .
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Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II, P.578.  

. ابن اإي��ص، بدائع الزهور يف وق�ئع الدهور، ج1، ق1، �ص35،ج4، �ص149. 71
. 72 .Niccola, A voyage Beyond the Seas, P.93

راجع كذلك: ملحق رقم )2( .
م؛ مي�سومل بن من�حيم: رح�لـة يهودي زار فل�سطني ع�م886هـ/ 1481. 73

Edler, Jewish Travelars, P.16  

- 74 .Meshullam Ben Menahem ,The Travels of Rabbi Meshullam Ben R. M  

 .nahem, P.P.174- 175

 . 75 .Maundeville, The Book of Sir Maundeville. P.P.153- 154

؛ الوزان، و�سف اأفريقي�، ج2، �ص213. 76
Niccola, A voyage Beyond the Seas, P.93.  

ك�ن ال�سلط�ن اململوكي ير�سل هداي� منتظمة من البل�س�ن اإىل ملك قرب�ص ودوق البندقية،  77 .
املدن  وك�نت  البل�س�ن،  دهن  اإىل  بح�جتهم  اأحي�نً�  �سفراءهم  ويبلغون  ميالنو،  ودوق 
االإيط�لية تنتهز فر�سة حت�سن عالق�ته� مع ال�سلطنة اململوكية لتطلب بل�سمً� لكن�ئ�سه�.
Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age,tome II, P.577.  

 . 78 .Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II, P.578

 ، العمري، م�س�لك االأب�س�ر يف مم�لك االأم�س�ر، �ص80؛ املقريزي، اخلطط املقريزية، ج1. 79
�ص230. 

م.  80 .809 786ـ  ع�مي170ـ193هـ/  بني  احلكم  توىل  عب��سي  خليفة  الر�سيد:  ه�رون 
خليفة بن خي�ط، ت�ريخ خليفة بن خي�ط، �ص447 460؛ م�جد، الع�رص العب��سي االأول، 

�ص187ـ291. 
�س�رمل�ن: اأحد ملوك الفرجنة يف الع�سور الو�سطى، توجه الب�ب� اإمرباطوراً لالإمرباطورية  81 .
الو�سطى،  الع�سور  يف  اأوروب�  ت�ريخ  م.عمران،   800 ع�م184هـ/  املقد�سة  الروم�نية 

�ص167 ـ184. 
  . 82 .Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II,P.577

ي: �سلط�ن م�رص وبالد ال�س�م انت�رص على ال�سليبيني وفتح القد�ص  �سالح الدين االأيوب. 83
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ال�سلط�نية  النوادر  �سداد،  ابن  1193م.  هـ/   589 ع�م  تويف  1187م،  583هـ/  ع�م 
واملح��سن اليو�سفية، �ص363 ـ367. 

هـ/  نور الدين زنكي: ق�ئد م�سلم اأكمل فتح الره� بعد وف�ة والده عم�د الدين ع�م 542. 84
ابن  1173م.  569هـ/  ع�م  وتويف  ال�سليبيني،  مق�ومة  يف  مميز  دور  وله  1146م، 
القالن�سي، ت�ريخ دم�سق، �ص503ـ508؛ ابن االأثري، الب�هر يف الدولة االأت�بكية، �ص163 

ـ174. 
 . اأبو �س�مة، الرو�ستني يف اأخب�ر الدولتني، ج2، �ص280. 85

ه/  يعقوب بن يو�سف بن عبد املوؤمن: خليفة املوحدين يف املغرب بني ع�مي 580 595. 86
1184 1198م. �سبط بن اجلوزي، �سم�ص الدين، مراآة الزم�ن يف ت�ريخ االأعي�ن، ج8، 

 Maya – Shatzmiller, Marinids, Vol., II, P.P. 571- 574 ق2، �ص464؛
 . اأبو �س�مة، الرو�ستني يف اأخب�ر الدولتني، ج2 ، �ص204. 87

م، ا�ستع�د  الظ�هر بيرب�ص: �سلط�ن مملوكي حكم بني ع�مي 658 676هـ/ 1260ـ 1279. 88
كثرياً من املدن يف بالد ال�س�م من ال�سليبيني منه�: �سفد، وقي�س�رية، وي�ف�، واأر�سوف. 
الب�ز  الزاهر يف �سرية امللك الظ�هر، �ص235، 254 ، 292؛  ابن عبد الظ�هر، الرو�ص 

العريني، املم�ليك، �ص50. 
 . ابن عبد الظ�هر، الرو�ص الزاهر يف �سرية امللك الظ�هر، �ص337. 89

اخلطط  من  االأزه�ر  قطف  خمت�رص  البكري،  ؛  �ص161. 90 االأر�ص،  �سورة  حوقل،  ابن 
واالآث�ر، �ص27.

 . الن�بل�سي، كت�ب علم املالحة يف علم الفالحة، �ص33 34. 91
 . البغدادي، االإف�دة واالعتب�ر، �ص24. 92

م( اأن زراعته كبذور مل تنجح، واإن جنحت ف�إن  ذكر ن��رص خ�رصو )ت453هـ/ 1061. 93
ال�سجريات ال تنتج دهنً�. ن��رص خ�رصو، �سفر ن�مة، �ص99. 

م ، توىل االإ�رصاف  ابن مم�تي: االأ�سعد بن املهذب بن مين�، ولد ع�م 544هـ/ 1149. 94
على ديواين اجلي�ص وامل�ل يف عهد �سالح الدين االأيوبي، له كت�ب "قوانني الدواوين" 
ي�سف فيه ح�ل الزراعة يف م�رص خالل القرن ال�س�د�ص الهجري، الث�ين ع�رص امليالدي. 
تويف ع�م606هـ/ 1209م. ابن خلك�ن، وفي�ت االأعي�ن، ج1، �ص210 213؛ ابن 

مم�تي، قوانني الدواوين، 8 ـ29. 
 . ابن مم�تي، كت�ب قوانني الدواوين، �ص251. 95
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و�سهد  املم�ليك  فرتة  يف  ع��ص  وموؤرخ  ع�مل  اإي��ص،  بن  اأحمد  بن  حممد  اإي��ص:  ابن  96 .
من  الدهور"  وق�ئع  يف  الزهور  "بدائع  كت�به  ويعد  م�رص،  على  العثم�نية  ال�سيطرة 
اأهم م�س�در تلك الفرتة ، تويف ع�م 930 هـ/ 1523م. كرات�سكوف�سكي، ت�ريخ االأدب 
العربي، ج2 ،�ص 491؛ عن�ن، موؤرخو م�رص االإ�سالمية، �ص 152 168؛  اجلغرايف 

  Brinner, Ibn Iyas, Vol. III, P.P.812- 813

 . ابن اإي��ص، بدائع الزهور يف وق�ئع الدهور، ج 3، �ص444. 97
 . ابن مم�تي، كت�ب قوانني الدواوين، �ص251. 98

 . الن�بل�سي، كت�ب علم املالحة يف علم الفالحة، �ص79. 99
  . 100 .Suriano, Treatisa on the Holy Land,P.195

؛ ن��رص خ�رصو، �سفر ن�مة، �ص98. 101
Meshullam Ben Menahem, The Travels of Rabbi Meshullam, P.174- 175 

ويتوىل  ال�سلط�نية،  امل�ستودع�ت  موجودات  على  وي�رصف  اخلزانة،  اأمني  اخل�زندار:  102 .
احلف�ظ عليه� وعلى �سالمة حمتوي�ته�. ابن كن�ن، حدائق الي��سمني يف ذكر قوانني 

اخللف�ء وال�سالطني، �ص125.
؛ ابن اإي��ص، ن�سق االأزه�ر يف  ابن اإي��ص، بدائع الزهور يف وق�ئع الدهور، ج3، �ص444. 103

عج�ئب االأقط�ر، �ص103. 
راجع  104 . .Von Suchem, Description of the Holy Land, Vol. XII, P.P. 68 – 71

كذلك: ط�فور، رحلة ط�فور، �ص70. 
. البغدادي، االإف�دة واالعتب�ر، �ص24. 105

. ابن مم�تي، قوانني الدواوين، �ص 251 252. 106
 . بدائع الزهور يف وق�ئع الدهور، ج3، �ص444. 107

ذكر دي�سقورد�ص اأن ا�ستخراج األب�ن ال�سجر يكون عند انته�ء امتداد فروعه�، وكم�ل  108 .
نب�ته�. مقدمة كت�ب دي�سقورد�ص، �ص36. 

. ابن مم�تي، قوانني الدواوين، �ص252. 109
 . 110 .Maundeville, The Book of Sir Maundeville, P.153

ذكر بع�ص علم�ء النب�ت والطب امل�سلمني اأن جرح االأ�سج�ر يتم مب�رصط من احلديد.  111 .
ابن �سين�، الق�نون، ج1، �ص265؛ ابن البيط�ر، اجل�مع ملفردات االأدوية واالأغذية، 

ج1، �ص148.
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. البغدادي، االإف�دة واالعتب�ر، �ص23. 112
و�سفه�  يف  واعتمدوا  البل�س�ن،  �سجريات  يروا  مل  الغربيني  الرح�لة  بع�ص  اأن  يبدو  113 .
على بع�ص الرواي�ت امل�سموعة وعلى خي�لهم اأحي�نً�، ف�لرح�لة داني�ل الراهب الذي 
البل�س�ن  �س�هد  اأنه  ذكر  ـ1107م(  ـ501هـ/ 1106   500( ع�مي  فل�سطني بني  زار 
يف جزيرة قرب�ص، واأنه عب�رة عن بخور ي�سقط من ال�سم�ء على �سجريات تنمو على 

اجلب�ل. داني�ل الراهب، رحلة احل�ج الرو�سي داني�ل الراهب، �ص48.
 ، ج13. 114 العرب،  ل�س�ن  منظور،  ابن  ب�جللد.  ويلف  اخل�سب  من  وع�ء  اأو  جعبة  القرن: 

�ص339. 
 . البغدادي، االإف�دة واالعتب�ر، �ص23. 115

 . البغدادي، كت�ب املخت�رات يف الطب، ج2، �ص38. 116
Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II, P.577.  

 . ن��رص خ�رصو، �سفر ن�مة، �ص99. 117
اأ�رصف على عملية تقطريه خمت�ص م�سيحي توارث هذه املهنة، ورف�ص اأن يعلمه� الأحد  118 .
رغم حم�ولة العديد من احلك�م معه. ي�قوت احلموي معجم البلدان، ج5، �ص149؛ 

القزويني، اآث�ر البالد واأخب�ر العب�د، �ص272. 
درهمً�  ع�رصين  ينتج  درهمً�   ) 119 .144( يزن  الذي  امل�رصي  الرطل  اأن  مم�تي  ابن  اأكد 
من البل�س�ن ال�س�يف فقط ويف الرطل امل�رصي )12( اأوقية، حيث تزن االأوقية )12( 

درهمً�. ابن مم�تي، كت�ب قوانني الدواوين، �ص252، 455.
. البغدادي، االإف�دة واالعتب�ر، �ص23 24؛ غليوجني، عبد اللطيف البغدادي، �ص77. 120

 121 .Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II,
 .P.577

خزانة ال�رصاب: عرفت ب�ل�رصاب خ�نة، حيث يحفظ يف هذه اخلزانة، وم� ي�سل اإليه�  122 .
من عق�قري، وي�رصف منه� للمر�سى مبوجب و�سفة طبية. النويري، نه�ية االأرب يف 

معرفة فنون االأدب، ج8، �ص224- 225.
. العمري، م�س�لك االأب�س�ر يف مم�لك االأم�س�ر، �ص 128 ـ129. 123

الف�طميون  نظم  م�جد،  ؛  �ص131. 124 الدولتني،  اأخب�ر  يف  املقلتني  نزهة  الطوير،  ابن 
ور�سومهم يف فل�سطني، ج2، �ص23 ـ24.
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. مقدمة كت�ب دي�سقورد�ص، �ص37 38. 125
اخلطط  املقريزي،  ؛  �ص311. 126 ج3،  االإن�س�،  �سن�عة  يف  االأع�سى  �سبح  القلق�سندي، 

املقريزية، ج1، �ص230، ابن اإي��ص، ن�سق االأزه�ر يف عج�ئب االأقط�ر، �ص103.
؛ العمري، م�س�لك االأب�س�ر  �سيخ الربوة، نخبة الدهر يف عج�ئب الرب والبحر، �ص108. 127

يف مم�لك االأم�س�ر، �ص129.
�سبح  القلق�سندي،  ؛  128 .129 �ص128  االأم�س�ر،  مم�لك  يف  االأب�س�ر  م�س�لك  العمري، 
االأع�سى يف �سن�عة االإن�س�، ج3، �ص311؛ املقريزي، اخلطط املقريزية، ج1، �ص230 

ـ231 . 
 129 .Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II,
 .P.578

؛ االأنط�كي، تذكرة اأويل  ابن اإي��ص، بدائع الزهور يف وق�ئع الدهور، ج1، ق1، �ص35. 130
االألب�ب اجل�مع للعجب العج�ب، ج1، �ص66. 

 131 .Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II,
 .P.578

؛ ابن البيط�ر، اجل�مع ملفردات االأدوية واالأغذية،  البغدادي، االإف�دة واالعتب�ر، �ص24. 132
ج1، �ص148. 

اإىل دير جبل �سهيون، وهو من جم�عة الدومنيك�ن،  بور�س�رد: راهب اأمل�ين ينتمي  133 .
وقد توجه اإىل ال�رصق وزار فل�سطني ع�م 630 هـ/ 1232م. بور�س�رد، و�سف االأر�ص 

املقد�سة، �ص16ـ17. 
. بور�س�رد، و�سف االأر�ص املقد�سة، 122. 134

. ابن البيط�ر، اجل�مع ملفردات االأدوية واالأغذية،ج1، �ص131. 135
Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age,tome II, P.578.  

Meshullam Ben Menahem, The Travels of Rabbi Meshullam Ben Me- 136 .
 .nahem, P.175; Maundeville, The Book of Sir Maundeville. P.154

ال�سو�سن: نوع من االأزه�ر الطبية، يزرع عن طريق االأب�س�ل، وله رائحة ح�سنة ودهن  137 .
طبي، وتفيد رائحته يف ح�الت االأغم�ء. الن�بل�سي، كت�ب علم املالحة يف علم الفالحة، 

�ص157 158. 
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القرنفل: نب�ت بداأت زراعته من ال�سني، وانت�رصت يف الع�مل، له رائحة ح�سنة، وت�سبه  138 .
اأزه�ره يف رائحته� الي��سمني.ابن �سين�، الق�نون، ج1، �ص 416 417. 

؛ ابن ب�س�م، نه�ية الرتبة يف  ابن البيط�ر، اجل�مع ملفردات االأدوية واالأغذية، �ص147. 139
طلب احل�سبة، �ص91 92؛ 

Maundeville, The Book of Sir Maundeville.P.154. 

ملفردات  اجل�مع  البيط�ر،  ابن  كذلك:  راجع  ؛  �ص24. 140 واالعتب�ر،  االإف�دة  البغدادي، 
االأدوية واالأغذية، ج1، �ص147؛ 

Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age,tome II, P.577. 

 . البغدادي، االإف�دة واالعتب�ر، �ص23. 141
اآث�ر البالد واأخب�ر العب�د،  ؛ القزويني،  ي�قوت احلموي، معجم البلدان،ج5، �ص149. 142

�ص272؛ الب�كوي، كت�ب تلخي�ص االأث�ر وعج�ئب امللك القه�ر، �ص32. 
 . 143 .Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II,P.577

 . البريوين، كت�ب ال�سيدنة، �ص95. 144
قطف  خمت�رص  البكري،  ؛  �ص35. 145 ج1،  الدهور،  وق�ئع  يف  الزهور  بدائع  اإي��ص،  ابن 

االأزه�ر من اخلطط واالآث�ر، �ص27 .
هذا م� اأكده الرح�لة الفرن�سي فولني الذي زار بالد ال�س�م وم�رص خالل القرن احل�دي  146 .

ع�رص الهجري/ ال�س�بع ع�رص للميالد. 
Volney, Travels Throuh Syria,Vol.2, P.67.

الطبية،  والنب�ت�ت  لالأع�س�ب  الك�مل  الدليل  من�سور،  ؛  147 .22  :8 اأرمي�  نبوءة  �سفر 
�ص62.

 . ابن قرة، الدخرية يف علم الطب، �ص281. 148
؛ الع�سلي، مقدمة  الرتي�ق: الدواء امل�س�د لل�سموم. اأبو البق�ء �سدقة، املر�سدة، �ص9،10. 149

يف ت�ريخ الطب يف القد�ص، �ص53.
؛ االأنط�كي، تذكرة اأويل االألب�ب اجل�مع للعجب  البغدادي، االإف�دة واالعتب�ر، �ص25. 150

العج�ب، ج1، �ص66.
. توفيق �س�لح، بل�س�ن، �ص188؛ يل �سرتاجن، فل�سطني يف العهد االإ�سالمي، �ص35. 151
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 . 152 .Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age,tome II, P.577

رائحة  ت�سبه  التي  العطرة  ورائحته�  مبحبوبته،  م(  153 .732 114هـ/  )ت؟  جرير  تغزل 
الب�س�م العطرة، فق�ل: 

عار�س���يها ت�س���قل  يوم  اأتذك����ر 
اأر����س وكل  الب�س���ام  اهلل  �س���قى 

بف�رع ب�س���ام�ة �س���قي الب�س���ام
م���ن ال��غوري���ن اأنبتت الب�س���ام

»البحر الوافر«. جرير، ديوان جرير، �ص407.
وحتدث عنه ال�رصيف الر�سي )ت 406هـ/ 1015م( يف ديوانه فق�ل: 

ن�����ال اإن  ال���ك�������ف  واأع���������س 
ث���ن���اي���������������اك ال���ب�������س�����������ام 

»بحر جمزوء الرمل«.
وج�ء من �سعره اأي�سً� يف كت�ب االأربلي، )ت692هـ/ 1292م( التذكرة الفخرية: 

ل��مى   ل���ه���ن  اأر������س�����ف  ول 
الب�سام اأع��واد  ب��ذاك  �سهدن  ولكن 

»البحر الوافر«.  
وذكره يف ق�سيدة اأخرى �سمن الكت�ب نف�سه: 

ري��ح��ان��ة ك��ف��ه  ل��ي��ت��ن��������ي يف 
الب�س�ام  م�سواك  فيه  يف  ليتني 

»بحر الرمل«.
الفخرية،  التذكرة  االأربلي،  الر�سي، ج2، �ص 283؛  ال�رصيف  الر�سي، ديوان  ال�رصيف 

�ص117 . 
؛ الدجوي، مو�سوعة النب�ت�ت الطبية  الدواداري، كنز الدرر وج�مع الغرر،ج1، �ص217. 154

والعطرية، �ص328. 
م�رص،  ت�ريخ  احلنفي،  ؛  �ص129. 155 االأم�س�ر،  مم�لك  يف  االأب�س�ر  م�س�لك  العمري، 

�ص47. 
 . من�سور، الدليل الك�مل لالأع�س�ب والنب�ت�ت الطبية، �ص62. 156

اأ�س�مة بن منقذ: �س�عر وف�ر�ص م�سلم، ولد يف مدينة �سيزر على نهر الع��سي �سم�ل  157 .
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�سوري�، ع��رص االحتالل الفرجني، وزار القد�ص عدة مرات اأثن�ء احتالل املدينة، وله 
عدة موؤلف�ت منه�: كت�ب االعتب�ر اأو حي�ة اأ�س�مة، وكت�ب الع�س�، وديوان �سعر بعنوان 
املن�زل والدي�ر، وتويف ع�م 584 هـ/ 1188م. ي�قوت احلموي، معجم االأدب�ء، ج5، 
�ص188ـ245، كرات�سكوف�سكي، اأ�س�مة بن منقذ، دائرة املع�رف االإ�سالمية، ج2، �ص 

.581 579
مهذب الدين بن النق��ص: طبيب م�سلم خدم يف البيم�ر�ست�ن الكبري يف دم�سق، وع��ص  158 .
فرتة يف م�رص واأ�سبح طبيبً� لل�سلط�ن �سالح الدين االأيوبي، تويف بدم�سق ع�م574 

هـ/ 1178م، ابن اأبي اأ�سيبعة، عيون االأنب�ء يف طبق�ت االأطب�ء، �ص636 637.
ابن اأبي اأ�سيبعة، عيون االأنب�ء يف طبق�ت االأطب�ء ، �ص636 637. 159 .

م�رص،  ت�ريخ  احلنفي،  ؛  �ص129. 160 االأم�س�ر،  مم�لك  يف  االأب�س�ر  م�س�لك  العمري، 
�ص47. 

حتدث املتنبي )ت354 هـ/ 965. 161 م( عن الب�س�م يف مدح ع�سد الدولة، فق�ل: 
ومينحة الب�سامة واالأراكا  ومين��ع ثغره عن كل �س���ب    

"البحر الوافر" . املتنبي، ديوان املتنبي، ج2، �ص392.  
ج12،  العرب  ل�س�ن  منظور،  ابن  �ص161؛  االأر�ص،  �سورة  حوقل،  ابن  كذلك:  راجع 

�ص50.
؛ الدجوي، مو�سوعة  ابن البيط�ر اجل�مع ملفردات االأدوية واالأغذية، ج1، �ص148ـ149. 162

النب�ت�ت الطبية والعطرية، �ص328. 
. 163 .Maundeville, The Book of Sir Maundeville, P.153

. من�سور، الدليل الك�مل لالأع�س�ب والنب�ت�ت الطبية، �ص62. 164
. ابن البيط�ر، اجل�مع ملفردات االأدوية واالأغذية، ج1، �ص148 149. 165

الرتي�ق الف�روق: اأو الرتي�ق الكبري، وهو نوع من العق�قري الطبية التي ركبه� االأطب�ء  166 .
حيوانيً�  عن�رصاً  ثم�نني  من  وتتكون  امل�ستع�سية،  االأمرا�ص  ملع�جلة  امل�سلمون 
ونب�تيً�، حيث �سكل دهن البل�س�ن عن�رصاً رئي�سً� فيه�. ابن البيط�ر، اجل�مع ملفردات 

االأدوية واالأغذية، ج3، �ص90؛ اأبو البق�ء �سدقة، املر�سدة، �ص9،19، 12.
؛ الغ�س�ين، املعتمد يف  ابن البيط�ر، اجل�مع ملفردات االأدوية واالأغذية، ج1، �ص147. 167

االأدوية املفردة، �ص26 ـ27.
 . ابن منظور، ل�س�ن العرب، ج12، �ص50. 168
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 . ابن البيط�ر، اجل�مع ملفردات االأدوية واالأغذية،ج1، �ص148ـ149. 169
 170 .Sanuto, Secrets for true Crusaders to help them to recover the Holy
.Land, P.59

اأ�سل  من  مملوكي  وزير  احلنفي،  مك�ن�ص  بن  الرحمن  عبد  الدين  فخر  مك�ن�ص:  ابن  171 .
اإنب�ء الغمر ب�أبن�ء العمر،  قبطي، تويف ع�م 794هـ/ 1392م.ابن حجر الع�سقالين، 
ج1، �ص443 444؛ ابن تغري بردي، املنهل ال�س�يف وامل�ستويف بعد الوايف، ج6، 

�ص109. 
. ابن اإي��ص، بدائع الزهور يف وق�ئع الدهور، ج1، ق1، �ص57. 172

االأزه�ر يف  اإي��ص، ن�سق  ابن  ؛  االأم�س�ر، �ص80. 173 االأب�س�ر يف مم�لك  العمري، م�س�لك 
عج�ئب االأقط�ر، �ص104. 

 . املقريزي، اخلطط املقريزية، ج1، �ص230. 174
�سخ�سية  ك�ن  م،  175 .996 386هـ/  ع�م  احلكم  توىل  ف�طمي  خليفة  اهلل:  ب�أمر  احل�كم 
غريبة االأطوار، واتبع يف حكمه �سي��سة متن�ق�سة، فقد ت�س�مح ب�سكل وا�سح مع اأهل 
الذمة، ثم غري هذه ال�سي��سة وب�لغ يف ا�سطه�دهم، حيث اأمر ع�م 398هـ/ 1007م 
بهدم عدد من الكن�ئ�ص منه� كني�سة القي�مة.اللمقريزي، اتع�ظ احلنف� ب�أخب�ر االأئمة 

الف�طميني اخللف�، ج2، �ص3 123؛ ح�سن، ت�ريخ الدولة الف�طمية، �ص206. 
؛ زي�دة، رواد  املقريزي، اتع�ظ احلنف� ب�أخب�ر االأئمة الف�طميني اخللف�، ج2، �ص75. 176

امل�رصق العربي، �ص54. 
. لبنية، من النب�ت�ت الطبية يف املدينة املنورة، �ص 231 232 ، 238. 177

ورئي�ص  ال�سيدلة  كلية  القحط�ين عميد  �س�مل  بن  الدكتور ج�بر  الدرا�س�ت  بهذه  ق�م  178 .
ق�سم العق�قري يف ج�معة امللك �سعود.

القحط�ين، الب�س�م تنظف االأ�سن�ن وت�سفي من احلكة اجللدية والقروح، جريدة الري��ص  179 .
2006م، عدد 13951.

. لبنية، من النب�ت�ت الطبية يف املدينة املنورة، �ص 235. 180
. القحط�ين، الب�س�م تنظف االأ�سن�ن وت�سفي من احلكة اجللدية والقروح، عدد 13951. 181

  . 182 .Willibald ,The Travels of Willibald, P.21

183 . ,P.P. 68 – 71 .  Von Suchem, Description of the Holy Land, Vol. XII
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املصادر واملراجع: 

الكتب املقدسة: 
القراآن الكرمي . 1 .

الكت�ب املقد�ص »العهد القدمي ، العهد اجلديد«. 2 . 

أواًل– املخطوطات: 
م( ، ن�سق االأزه�ر يف عج�ئب االأقط�ر،  ابن اإي��ص، حممد بن اأحمد )ت 930هـ/ 1523. 1

مركز الوث�ئق واملخطوط�ت، اجل�معة االأردنية، رقم )113( .
. 2 .)Ms.or.366( املر�سدة، ج�معة اليبزيك، امل�ني�، رقم ، )اأبو البق�ء �سدقة، ت�ج الدين )؟
اخلطط  خمت�رص   ، م(  3 .1650 1060هـ/  )ت  علي  بن  حممد  ال�رصور  اأبو  البكري، 
اجل�معة  واملخطوط�ت،  الوث�ئق  مركز  واالآث�ر«،  اخلطط  من  االإزه�ر  »قطف 

االأردنية، رقم )34(.
م( ، ت�ريخ م�رص والق�هرة، مركز الوث�ئق  احلنفي، علي بن حممد )ت 1071هـ/ 1608. 4

واملخطوط�ت، اجل�معة االأردنية، رقم )470( .

ثانيًا– املصادر العربية املطبوعة: 
م( ، الب�هر يف الدولة االأت�بكية، حتقيق  ابن االأثري، علي بن اأبي الكرم )ت 630هـ/ 1232. 1

عبد الق�در طليم�ت، ط1، دار الكتب احلديثة، الق�هرة، 1963م. 
م( ،التذكرة الفخرية، د. ن،  االأربلي، فخر الدين عي�سى بن اأبي الفتح )ت 692هـ/ 1292. 2

د.م، 1984م. 
م( ، عيون االأنب�ء يف  ابن اأبي اأ�سيبعة، اأحمد بن الق��سم اخلزرجي )ت 668هـ/ 1270. 3

طبق�ت االأطب�ء، من�سورات دار احلي�ة، بريوت، 1965م.
م( ، تذكرة اأويل االألب�ب اجل�مع للعجب  االأنط�كي، داود بن عمر )ت 1008هـ/ 1599. 4

العج�ب، 2 ج، ط2، الق�هرة، 1899م. 
ابن اإي��ص، حممد بن اأحمد )ت 930هـ/ 1523م( ، بدائع الزهور يف وق�ئع الدهور، 5. 5 
جملدات، حتقيق م�سطفى زي�دة، ط3، الهيئة امل�رصية الع�مة للكت�ب، الق�هرة، 1983 
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1984م.
تلخي�ص  كت�ب   ، م(  6 .15 القرن9هـ/  يف  )ت  نوري  بن  �س�لح  الر�سيد  عبد  الب�كوي، 
للن�رص،  العلم  دار  بوين�توف،  الدين  �سي�ء  ترجمة  القه�ر،  امللك  وعج�ئب  االآث�ر 

مو�سكو،1971م.
طلب  يف  الرتبة  نه�ية   ، م(  7 .1147 542هـ/  )ت  املحت�سب  اأحمد  بن  حممد  ب�س�م،  ابن 

احل�سبة، حتقيق ح�س�م الدين ال�س�مرائي، مطبعة املع�رف، بغداد، 1968م.
م( ، كت�ب املخت�رات يف الطب،  البغدادي، اأبو احل�سن علي بن اأحمد )ت 610هـ/ 1213. 8

4ج، ط3، حيدر اأب�د الدكن، 1944م. 
م( ، كت�ب االإف�دة واالعتب�ر، حتقيق  البغدادي، عبد اللطيف بن يو�سف )ت 557هـ/ 629. 9

اأحمد �سب�نو، ط1، دار قتيبة، دم�سق، 1983م. 
م( ، مرا�سد االطالع يف اأ�سم�ء  البغدادي، عبد املوؤمن بن عبد احلق )ت 739هـ/ 1338. 10
بريوت،  والن�رص،  للطب�عة  املعرفة  دار  البج�وي،  علي  حتقيق  3ج،  والبق�ع،  االأمكنة 

1955م.
م( ، كت�ب ال�سيدنة، حتقيق  البريوين، اأبو الريح�ن حممد بن اأحمد )ت 443هـ/ 1051. 11

احلكيم حممد �سعيد اأوران� اإح�س�ن، ب�ك�ست�ن، 1973م .
م( ، اجل�مع  اأبي حممد عبد اهلل امل�لقي )ت 646هـ/ 1248. 12 ابن البيط�ر، �سي�ء الدين 

ملفردات االأدوية واالأغذية، 2ج، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1992م.
النجوم   ، م(  13 .1469 874هـ/  )ت  يو�سف  املح��سن  اأبو  الدين  جم�ل  بردي،  تغري  ابن 
الزاهرة يف ملوك م�رص والق�هرة، 16ج، حتقيق فهيم �سلتوت، الهيئة امل�رصية الع�مة 

للت�أليف والن�رص، الق�هرة، 1970م. 
الهيئة  اأمني،  ج، حتقيق حممد حممد  الوايف، 6. 14 بعد  وامل�ستويف  ال�س�يف  املنهل   ،  = =

امل�رصية الع�مة للكت�ب، الق�هرة، 1990م.
م( ، ديوان جرير، مراجعة كرم الب�ست�ين،  جرير، ابن عطية اخلطفي )ت؟ 114هـ/ 732. 15

دار �س�در، بريوت، د.ت.
م( ، اإنب�ء الغمر ب�أبن�ء  ابن حجر الع�سقالين، �سه�ب الدين اأحمد بن علي )ت 852هـ/ 1448. 16

العمر، 4ج، حتقيق ح�سن حب�سي، جلنة اإحي�ء الرتاث االإ�سالمي، الق�هرة، 1998م. 
، مطبعة  ابن حوقل، اأبو الق��سم الن�سيبي )ت ق4هـ/ 10م( ، كت�ب �سورة االأر�ص، ط2. 17
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بريل، ليدن، 1928م.
االأعي�ن  وفي�ت   ، م(  18 .1282 681هـ/  )ت  اأحمد  العب��ص  اأبو  الدين  �سم�ص  خلك�ن،  ابن 

واأنب�ء اأبن�ء الزم�ن، 8ج، حتقيق اإح�س�ن عب��ص، دار �س�در، بريوت، 1968 1972م.
بن  خليفة  ت�ريخ   ، م(   19 .854 240هـ/  )ت  هبرية  اأبي  بن  عمرو  اأبو  خي�ط،  بن  خليفة 

خي�ط، حتقيق اأكرم �سي�ء العمري، ط2، دار طيبة للن�رص والتوزيع، 1985م.
م( ، االنت�س�ر لوا�سطة عقد االأم�س�ر،  ابن دقم�ق، اإبراهيم بن حممـد )ت 809هـ/ 1406. 20

2ج، ط1، دار االأف�ق اجلديدة، بريوت، د. ت.
م( ، كنز الدرر وج�مع  الدوداري، اأبو بكر بن عبد اهلل بن اأيبك )ت بعد ع�م 736هـ/ 1335. 21

الغرر، 9ج، حقق اجلزء االأول بريند راتكه، املعهد االأمل�ين لالآث�ر، الق�هرة، 1982م.
م( ، ترويح القلوب يف  الزبيدي، املرت�سى حممد بن عبد الرزاق )ت 1213هـ/ 1898. 22
اجلديد، بريوت،  الكت�ب  دار   ،2 املنجد، ط  الدين  اأيوب، حتقيق �سالح  بني  ملوك  ذكر 

1983م.
م( ، مراآة الزم�ن يف ت�ريخ  �سبط بن اجلوزي، �سم�ص الدين يو�سف )ت 654هـ/ 1257. 23

االأعي�ن، 8ج، مطبعة دائرة املع�رف العثم�نية، حيدر اأب�د الدكن، الهند، 1952م.
ج، دار  ابن �سين�، اأبو علي احل�سني بن علي )ت 428هـ/ 1036م( ، الق�نون يف الطب، 3. 24

�س�در، بريوت، د. ت.
م( ، كت�ب الرو�ستني يف اأخب�ر  اأبو �س�مة، عبد الرحمن بن اإ�سم�عيل )ت 665هـ/ 1267. 25
الر�س�لة،  الزيبق، ط1، موؤ�س�سة  اإبراهيم  "، 5ج، حتقيق  " النورية وال�سالحية  الدولتني 

دم�سق،1997م.
م( ، النوادر ال�سلط�نية  ابن �سداد، به�ء الدين اأبو املح��سن يو�سف )ت 632هـ/ 1234. 26

واملح��سن اليو�سفية، حتقيق جم�ل الدين ال�سي�ل، ط1، د. ن ،الق�هرة، 1962م.
ال�رصيف  ديوان   ، م(  27 .1015 406هـ/  )ت  مو�سى  بن  اإبراهيم  خلف  الر�سي،  ال�رصيف 

الر�سي، حتقيق اإح�س�ن عب��ص، 2ج، دار �س�در، بريوت، 1994م. 
هـ/  28 .727 اأبي ط�لب، )ت  اأبي عبد اهلل حممد بن  الدين  الدم�سقي، �سم�ص  الربوة  �سيخ 
العربي،  الرتاث  اإحي�ء  دار  ط1،  والبحر،  الرب  عج�ئب  يف  الدهر  نخبة   ، 1328م( 

بريوت، 1988م.
حوادث  يف  اخلالن  مف�كهة   ، م(  29 .1546 935هـ/  )ت  حممد  الدين  �سم�ص  طولون،  ابن 
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الزم�ن،ج1، حتقيق حممد م�سطفى، 2 ج، دار اأحي�ء الكتب العربية، الق�هرة، 1962م.
اأخب�ر  املقلتني يف  ، نزهة  م(  ال�سالم بن احل�سن )ت 617هـ/ 1220. 30 الطوير، عبد  ابن 

الدولتني، حتقيق اأمين فوؤاد ال�سيد، ط1، فرانت�ص �ست�يرن، �ستوتغ�رت، 1992م.
يف  والع�سور  االأي�م  ت�رصيف   ، م(  31 .1292 692هـ/  )ت  الدين  حميي  الظ�هر،  عبد  ابن 
�سرية امللك املن�سور، حتقيق مراد ك�مل، ط1، ال�رصكة العربية للطب�عة الن�رص، الق�هرة، 

1961م.
، د. ن،  =  = ، الرو�ص الزاهر يف �سرية امللك الظ�هر، حتقيق عبد العزيز اخلويطر، ط1. 32

1976م.
االأم�س�ر،  االأب�س�ر يف مم�لك  م�س�لك   ، م(  اهلل )ت 749هـ/ 1349. 33 ابن ف�سل  العمري، 

حتقيق ردوروتي� كرافول�سكي، ط1، املركز االإ�سالمي للبحوث، بريوت، 1986م.
م( ، املعتمد يف االأدوية املفردة،  الغ�س�ين، امللك الظفر يو�سف بن عمر )ت 694هـ/ 1294. 34

ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 2000م.
دار  اأحمد فريد،  ، حتقيق  م(  الطب )ت 288هـ/ 900. 35 الدخرية يف علم  ابن قرة، ث�بت، 

الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1998م.
م( ، اآث�ر البالد واأخب�ر العب�د،  القزويني، زكري� بن حممد بن حممود )ت 682هـ/ 1283. 36

ط1، دار �س�در، بريوت، د. ت.
م( ، ت�ريخ دم�سـق،  ابـن القالن�سي، اأبو يعلى حمزة بن اأ�سد بن حممد )ت 555هـ/ 1160. 37

حتقيق �سهيل زك�ر، ط1، دار ح�س�ن للطب�عة والن�رص، دم�سق، 1983م. 
م( ، �سبح االأع�سى يف �سن�عة  القلق�سندي، اأحمد بن علي بن اأحمد )ت 821 هـ/ 1418. 38
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ط1،  ج،   15 الدين،  �سم�ص  ح�سني  حممد  حتقيق  االإن�س�، 

1987م.
م( ، حدائق الي��سمني يف ذكر قوانني  ابن كن�ن، حممد بن عي�سى )ت 1153هـ/ 1740. 39
اخللف�ء وال�سالطني، حتقيق عي�سى �سب�غ، ط1، دار النف�ئ�ص للطب�عة والن�رص والتوزيع، 

بريوت، 1991م.
م( ، ديوان اأبي الطيب املتنبي،  املتنبي، اأبو الطيب اأحمد بن احل�سني )ت 354 هـ/ 965. 40
اإبراهيم االأبي�ري، عبد احلفيظ ال�سبتي، مطبعة الب�بي احللبي،  حتقيق م�سطفى ال�سق�، 

الق�هرة، 1971م.
 ، جمهول، مفت�ح الراحة الأهل الفالحة، حتقيق حممد عي�سى �س�حلية واإح�س�ن العمد، ط1. 41
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ق�سم الرتاث العربي، الكويت، 1984م.
م( ، اتع�ظ احلنف� ب�أخب�ر االأئمة  املقريزي، تقي الدين اأحمد بن علي )ت 845هـ/ 1441. 42
الف�طميني اخللف�، حتقيق جم�ل الدين ال�سي�ل، ط2، جلنة اإحي�ء الرتاث االإ�سالمي، وزارة 

االأوق�ف امل�رصية، الق�هرة، 1996م. 
= = ، اإغ�ثة االأمة بك�سف الغمة اأو ت�ريخ املج�ع�ت يف م�رص، موؤ�س�سة ن��رص للثق�فة،  43 .

بريوت، 1980م.
دار  ج،  44 .2 واالآث�ر،  اخلطط  بذكر  واالعتب�ر  املواعظ  كت�ب  املقريزية«  »اخلطـط   ،  =  =

�س�در، بريوت ، د.ت.
م( ، كت�ب قوانني الدواوين، حتقيق عزيز عطية  اأ�سعد )ت 606هـ/ 1209. 45 ابن مم�تي، 

�سوري�ل، ط1، مكتبة مدبويل، الق�هرة، 1991م.
م( ، ل�س�ن العرب، ط  ابن منظور، جم�ل الدين حممد بن اأبي الكرم، )ت 711هـ/ 1311. 46

5، دار �س�در، بريوت، 1997م.
، دار الكت�ب  ن��رص خ�رصو )ت 453 هـ/ 1061م( �سفر ن�مة، ترجمة يحيى اخل�س�ب، ط1. 47

اجلديد، بريوت، 1983م.
، دار  الن�بل�سي، عبد العني )ت 1143هـ/ 1731م( ، علم املالحة يف علم الفالحة، ط1. 48

االآف�ق اجلديدة، بريوت، 1979م. 
االأرب يف  ، نه�ية  م(  الوه�ب )ت 732هـ/ 1282. 49 اأحمد بن عبد  العب��ص  اأبو  النويري، 

معرفة فنون العرب،33 ج، ط1، د. ن، الق�هرة، 1990م.
م( ، كت�ب االإ�س�رات اإىل معرفة الزي�رات،  الهروي، علي بن اأبي بكر )ت 611هـ/ 1215. 50

حتقيق ج�نني �سورديل طومني، املعهد الفرن�سي، دم�سق، 1953م.
م(  الوزان، احل�سن بن حممد املعروف بليون االأفريقي )تويف بعد ع�م 957هـ/ 1550. 51
، و�سف اأفريقي�، ترجمة حممد حجي وحممد االأخ�رص، 2ج، ط2، دار الغرب االإ�سالمي، 

بريوت 1983م.
م( ، معجم االأدب�ء،  ي�قوت احلموي، �سه�ب الدين ي�قوت بن عبد اهلل )ت 626هـ/ 1228. 52

20 ج، دار الفكر للطب�عة والن�رص، دم�سق، 1980م. 
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ت.  = = ، معجم البلدان، 5 ج، دار الكت�ب العربي، بريوت ، د.. 53

ثالثًا– املصادر املعربة: 
 ، بور�س�رد من دير جبل �سهيون، و�سف االأر�ص املقد�سة، ترجمة �سعيد البي�س�وي، ط1. 1

دار ال�رصوق، عم�ن، 1995م.
م،  داني�ل الراهب، رحلة احل�ج الرو�سي داني�ل الراهب يف الدي�ر املقد�سة1106 ـ1107. 2

ترجمة �سعيد البي�س�وي ورفيقه، ط1، د.ن، عم�ن، 1992م.
املطبعة  املنجد،  الدين  �سالح  حتقيق  واالأدوية،  احل�س�ئ�ص  كت�ب  مقدمة  دي�سقورد�ص،  3 .

اله��سمية، دم�سق، 1965م.
البح�ر«، 2. 4 ج،  »االأعم�ل املنجزة فيم� وراء  ال�سليبية  ال�سوري، وليم، ت�ريخ احلروب 

ترجمة �سهيل زك�ر، ط1، دار الفكر، دم�سق، 1990م.
دار  حب�سي،  ح�سن  ترجمة  امليالدي،  ع�رص  اخل�م�ص  القرن  يف  ط�فور  رحلة  ط�فور،  5 .

املع�رف مب�رص، الق�هرة، 1968م.
�سعيد  وتعليق  ترجمة  فل�سطني،  يف  املقد�سة  االأرا�سي  و�سف  يوحن�،  فورزبورغ،  6 .

البي�س�وي، ط1، دار ال�رصوق، عم�ن، 1997م.

رابعًا– املصادر باللغة اإلجنليزية: 
Anonymous Pilgrims, translated by A.Stewart, P.P.T.S.,Vol. VI, London, 1. 

1896.

Fabri, F., The Wanderings of Felix Fabri, translated by A.Stewart, 2. 

P.P.T.S., Vols.VII- X, London, 1887- 1897. 

Genevieve. B. ,Le Cartulaire du Chapitre Du Saint Sepulcre De Jerusalem, 3. 

Paris, 1984. 

Josephus, F., The Jewish War ,Translation By: G.A. Williamson , Penguin 4. 

Classics , U.S.A, 1980 .

Maundeville, The Book of Sir Maundeville, A.D.1322- 1356, In Early 5. 

Travels in Palestine , Ed.Thomas Wright, London, 1848, P.P., 127- 282.

Meshullam Ben Menahem , The Travels of Rabbi Meshullam Ben R. 6. 

Menahem of Volterra, Jewish Travelars, P.P., 156- 208 .

Niccola Poggibonsi, Avoyage Beyond the Seas (1346- 1350) , Trans. By 7. 
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Bellorini & Others ,Jerusalem, 1945.

Sanuto.M, Secrets for true Crusaders to help them to recover the Holy 8. 

Land, translated by A.Stewart, P.P.T.S.Vol. VII, London, 1896.

Suriano, Francesco, Treatisa on the Holy Land, Trans by Theophilus & 9. 
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ملحق )1( 

زيارة وليبالد اإىل فل�سطني
واإخراج البل�سان بطريق �رضية

واأحكم  منه  ق�رورة  وعب�أ  البل�س�ن،  دهن  القد�ص  يف  وجوده  عند  وليب�لد  ا�سرتى  لقد 
اإغالقه�، ثم اأخذ ق�رورة اأكرب حجمً� وعب�أه� ب�لق�ر " الزيت ال�سخري"، وق�ص ع�سـ� �سغرية 
بحيث تغطي فتحة الق�رورة، وعندم� و�سل املغ�درون اإىل �سور اأوقفهم املوظفون، وفت�سوا 
اأمتعتـهم بحثً� عن اأية ممنوع�ت وك�ن يحكم ب�ملوت على من يحمل مثل هذه املمنوع�ت، 
ومنه� دهن البل�س�ن ، ومل� فتحوا الق�رورة الكبرية، و�سموا رائحة الق�ر، مل يجدوا البل�س�ن 

ولذلك �سمحوا لهم ب�ملرور )182( . 

ملحق )2( 

حديقة البل�سم يف املطرية

البل�سم،  تقع حديقة  ال�سورية  لل�سحراء  املق�بلة  اجلهة  الق�هرة ويف  ب�لقرب من   ... "
اآب�ر  خم�سة  احلديقة  هذه  ويف  قوية،  اأ�سوار  ذات  ولي�ست  حجر،  ن�سف  و�سطه�  يف  وملقى 
ت�سقي اأ�سج�ر البل�سم، ولكل �سجرة ح�ر�ص خ��ص يغ�سله� ويغطيه� وينظفه� بعن�ية كم� يفعل 
بج�سمه، وهذه االأ�سج�ر ال تنمو ع�ليً�، وله� ورق�ت ذات ثالثة اأ�سطح، ويف بداية �سهر اآذار 
وقت بداية �رصي�ن الدهن بعروقه� تتم مراقبته� بعن�ية، وعندم� تن�سج يتم قطع اأغ�س�ن 
البل�سم،  ا�ستخال�ص  يتم  اجلروح  هذه  ومن  الكرمة،  ب�أ�سج�ر  يفعل  كم�  وجرحه�  االأ�سج�ر 

ويربط فنج�ن نح��سي حول كل قطع ليتم جتميع البل�سم املت�س�قط منه... .
 ... ويف وقت جرح البل�سم يح�رص اخلليفة بنف�سه، وال ي�ستطيع اأحد اأخذ قطرة من البل�سم 
ك�أ�سً�  منهم  واحد  كل  ويعطي  االأج�نب،  واالأمراء  ال�سفراء  القط�ف  مو�سم  ويح�رص  �سواه، 
�سغرية �سنعت خ�سي�سً� لهذه املن��سبة ممتلئة ب�لبل�سم امل�ستخرج، والذي يعتقد اأنه� اأثمن 
من اجلواهر، وبعد اأن يتم ا�ستخال�ص البل�سم يقطع اجلن�ينية االأغ�س�ن ويغلونه� يف امل�ء، 
فيطفو دهن البل�سم على �سطح امل�ء مثل الزيت فتوؤخذ ب�مللعقة، وتو�سع يف اأنبوب، وترتك 
اأعظم  ال�سجر  البل�سم امل�ستخرج من  البل�سم له قيمة عظيمة...، ولكن  الزمن، وهذا  لفرتة من 

قيمة منه..." ) 183( .




